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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก คณะพลศึกษา 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25530091104352 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา. 
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Health Education and Physical Education 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
 ชื่อย่อ: กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Education (Health Education and Physical Education) 

 ชื่อย่อ: M.Ed. (Health Education and Physical Education) 
 

3. วิชาเอก 

    - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    4.1 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
    4.2 ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต  ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษาซึ่งประสงค์ขอใบประกอบ  
วิชาชีพครู 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ  
         หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 
    5.2 ภาษาที่ใช้ 
         ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
         ไม่มี 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สุขศึกษาและพลศึกษา เพียงสาขาเดียว 
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ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในปีการศึกษา 2560 
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ที่ ศธ 051912/6187  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2559 
     ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     8.1 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  
     8.2 นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
     8.3 ผู้น าทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
     8.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)  

และปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 
 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550 
ค.ม. (พลศึกษา), 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว 
 

วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ), 2547 
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็น
ต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ในโมเดลที่เรียกว่า ประเทศ
ไทย 4.0 “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” อย่างน้อย 3 มิติส าคัญ คือ 1.การเปลี่ยนการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นตัว “Reform in Action” ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน สิ่งส าคัญคือการพัฒนา
บุคลากรและก าลังคน ก าลังแรงงาน อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญให้มีประสิทธิภาพใน
ยุคสมัยที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป  ในส่วนด้านการศึกษาหันมาให้ความสนใจในการเร่งพัฒนา
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นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นก าลังพล ในอนาคตของประเทศ ให้มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย  
นวัตกรรมใหม่ๆ และมีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ดังนั้น  การศึกษาจึงต้องพัฒนาคนให้มีทักษะในการท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่
มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ต่อสู้แข่งขันกัน
อย่างเดียวแต่ต้องแข่งขันกันด้วยกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ความช านาญทางพลศึกษาและกีฬา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะที่
จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีกรอบแนวคิด
ของแผนฯ โดยค านึงถึงหลักการส าคัญ 5 ประการคือ 1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพ ฒนาฯ ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
และ (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ 2 ประการคือ ประการที่ 1 คือการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอก
ระบบต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนา
ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประการที่ 
2 คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ
ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การ
สังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจ
กว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
  จากยุทธศาสตร์ทั้งสองประการที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นั้นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพนั้นต้องค านึงถึง
ด้านการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนา โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรได้มี
การปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในปัจจุบันสังคมต้องการบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นคณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เป็น
หน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพนี้โดยตรง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดให้มีการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไป เพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในการประกอบอาชีพ ซึ่งการพัฒนาคน  สังคม และวัฒนธรรมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการพัฒนาคนสู่สังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร
พยายาม และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้สภาพแวดล้อม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจที่ท าให้คนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง
ในปัจจุบันความต้องการบุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการด้านพลศึกษาและกีฬาของชาติ ทั้ง ในด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสานึกในการส่งเสริมให้เยาวชนและ
คนไทย รักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเอง เป็นความ
จ าเป็นของสถาบัน การศึกษาผู้ผลิตบัณฑิต ต้องจัดพัฒนากระบวน การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีต้องการของสังคมและสถาบันการศึกษาต่อไป 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างก้าวกระโดด กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้การ
ด าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศล้วนพยายามพัฒนางานทาง
การศึกษา เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย
การมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความส าคัญกับระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาด้วยธรรมมาภิบาล การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
  ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับสถานกาณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการรับรู้และค านึงถึงกรอบวิสัยทัศน์ของระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อันเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในครั้งนี้ 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
(พ.ศ. 2553-2567) คือ 
  1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้  
  2) สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  3) บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4) ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
  5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมมาภิบาล 
  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ยึดมั่น การ
ออกแบบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่บนฐานพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ครอบคลุมทุกประเด็น  นับตั้งแต่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ . 2554 จนถึงหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2560 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการต้องมีความร่วมมือและประสานงานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  ในการก าหนด
รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่นิสิตการศึกษา
มหาบัณฑิต  ทุกคน 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
    การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    1.2 ความส าคัญ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการด ารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนให้ยั่งยืน   ส าหรับศาสตร์ทางสุข
ศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  ในศาสตร์ทางพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลัง
กาย  การเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและการออกก าลังกาย  ดังนั้น หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการท างานและ
คุณภาพชีวิต  และให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู  
 1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา    
 2. มีภาวะผู้น าทางวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  

3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการแสวงหาองค์ความรู้และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา    
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผน พัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ซึ่งคาดว่า  จะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

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

1. ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.และเกณฑ์
มาตรฐาน ครุุสภา 
2. น าข้อมูลประเมินผลการด าเนินงาน 
มคอ. 7 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
3. น าสรุปรายงานวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อความต้อง การของตลาดแรงงานและ
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การผลิตบณัฑิต 

1. การไดร้ับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัและการได้รับรองหลกัสูตรจาก 
สกอ.และคุรุสภา 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2560 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

2. การปรับปรุงสถานท่ี สื่อการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม
และมีความทันสมยั  

1. ปรับปรุงสถานท่ี สื่อการเรยีนการสอน
ให้มีความเหมาะสมและมี ความทันสมัย
สามารถใช้ง่ายได้โดยสะดวก 

1. ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับรอง
คณาจารย์และนิสติระดับบณัฑิตได้รับ   การ
ปรับปรุงเหมาะสมและเพียงพอ 
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แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

3. การเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาการใน 
การจัดการเรยีนการสอน 

1. สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาการในการ
จัดการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา
ด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ สื่อ
และเนื้อหาภาษาอังกฤษ ให้กับนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 
2. สนับสนุนให้นิสติเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
3. สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

1. ค่าเฉลี่ยของจ านวนนิสติในแต่ละรุ่นท่ีผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละปีการศึกษา 
2. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เป็นภาษาอังกฤษ 
3. จ านวนนิสิตในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

5. พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย
การเรยีนการสอน 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียน การสอนหรือท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในสถาบันอื่น 
2. สนับสนุนแหล่งทุนในการตี พิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน วิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการหรือ
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของการ
น าทฤษฎี สู่การปฏิบัต ิ

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีงานวิจัย 
2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มี ผลงาน วิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร ่
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่เขา้ร่วมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ หรือ
ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของสังคม
ต่ออาจารย์ประจ า 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
          ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ            
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับนิสิตที่เลือกแผนผู้ไม่มีพ้ืนความรู้หรือประสบการณ์        
ทางการศึกษาและประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม  -  ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม  -  พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน           เดือนมิถุนายน -  กรกฎาคม  
   2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และ/หรือ สาขา ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
   2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้า
และพ่ึงพาตนเอง ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่างๆ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี  
   2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
คณะพลศึกษามีวิธีการด าเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
การเข้าใช้ห้องสมุดทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 
 2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
 2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้ง
เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 
 2.4.4 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้งานอย่างเป็นระบบ 
 2.4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบันให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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   2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
        จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา  และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - - 30 30 30 30 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จ - - 30 30 30 30 30 30 30 30 
 

    2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณของหลักสูตรคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (บาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา (ค่าธรรมเนียม/ คน/ ปี  
X จ านวนรับ = 60 คนต่อปี) / 2ปี 

3,900,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 

รวมรายรับ 3,900,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 
  *หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรคนละ 130,000 บาท 
 

 2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา  
สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หน่วย: บาท 

  
รายการคา่ใช้จ่ายในหลักสูตร ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

  
ค่าตอบแทนผูส้อน (40 หน่วยกิตx 1000 บาทต่อช่ัวโมง x 15 ครั้งต่อภาค 
การศึกษา) x 2 กลุ่ม 

1,200,000 
  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร) 400,000  
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  140,000  

  
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ 
กิจกรรมนสิิต)  571,520  

  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 200,000  
  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ๆ แล้วแต่หลักสตูร 200,000  
  → ค่าใช้จ่ายรวม 2,711,520  
  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตเท่ากับ 60 คน)  45,192 
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก(อัตราต่อหัว) 26,000 71,192 
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 6,500  
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 6,500  
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10   13,000  
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 10,700 81,892  
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,700  
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) (อัตราต่อหัว) 19,500 101,392 
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(อัตราต่อหัว) 28,608  130,000 
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 2ปี) 8,720  
  ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 2ปี) 6.000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2ปี) 2,080  
  ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (5,904 x 2ปี) 11,808   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   130,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
         การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 หลักสูตร 
        3.1.1  จ านวนหน่วยกิต เป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก 2  
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   1) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกติ 
และท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
   2) ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู ต้อง
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกติ  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

หน่วยกิต (แผน ก 2) 

ผู้มีประสบการณ์ 
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีพื้นความรู ้
หรือประสบการณ์ทางการศึกษา 

และประสงคข์อใบประกอบวิชาชีพครู 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุม่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกติ 
5. ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ไม่ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอกทางการศึกษา หรือมปีระสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาน้อยกว่า 2 ปี 
 

         3.1.3 รายวิชา 
ความหมายของรหัสวิชา  
เลขรหัสตัวแรก  

 พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 
 รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศึกษา) 
 เลขตัวแรก 
  5 และ 6 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
 เลขตัวกลาง  
  0           หมายถึง   วิชาบังคับ  
  1 และ 2 หมายถึง   วิชาเอก 
  3 และ 4 หมายถึง   วิชาเลือก 
  9       หมายถึง   ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตัวท้าย           หมายถึง   ล าดับวิชา 
 เลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง   
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1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
พฐ 501    ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา                    3(2-2-5) 
FE 501     Philosophy of Education for Development  
พฐ 502   การวิจัยและสถิติทางการศึกษา      3(2-2-5) 
FE 502    Research and Statistics in Education 
พฐ 503*  จิตวิทยาทางการศึกษา       2(2-0-4) 
FE 503    Education Psychology 
พฐ 504*  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     2(1-2-3) 
FE 504    Education Innovation and Information Technology 
พฐ 505*  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู    2(1-2-3) 
FE 505    Languages and Culture for Teacher Professional Development   
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับผูไ้ม่มีพื้นฐานความรูห้รือประสบการณ์ทางการศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติม 
 

2. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน  11 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 
พลบ 501  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา              3(2-2-5) 
PEG 501  Instruction and Curriculum Development in Health Education 
  and Physical Education  
พลบ 502  การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
PEG 502  Administration in Health Education and Physical Education for  

 Educational Quality Assurance 
พลบ 503  การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา                         3(2-2-5) 
PEG 503  Measurement  and Assessment in Health Education and  

 Physical Education 
พลบ 504  การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 2(1-2-3) 
PEG 504  Research Seminar in Health Education and Physical Education 
 

3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาดังนี้ 

     กลุ่มวิชาสุขศึกษา 
พลบ 511  กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ      3(3-0-6)  
PEG  511  Paradigm on Health Health Education and Health Promotion 
พลบ 512  ทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    3(2-2-5)  
PEG  512  Application of Behavioral and Educational Theories for Health 

Promotion 
    กลุ่มวิชาพลศึกษา 

พลบ 521  การวิเคราะห์และการสอนทางพลศึกษา               3(2-2-5) 
PEG 521  Instructing and Analyzing of Physical Education  
พลบ 522  การเรียนการสอนพลศึกษาเพ่ือการออกก าลังกาย            3(2-2-5) 
PEG 522  Teaching Physical Education for Fitness 
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4. หมวดวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  โดยนิสิตต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดย
มีค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

พลบ 631   การศึกษาอิสระ                3(2-2-5) 
PEG  631   Independent Study  
พลบ 632   การวางแผนและจัดการอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมทางกาย   3(3-0-6)  
PEG 632   Planning and Implementation of Physical Activities 
พลบ 633   มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ  3(2-2-5) 
PEG 633   Concepts for Physical Education Instruction and Fitness Development  
พลบ 634   การออกแบบโปรแกรมกีฬาส าหรับเด็กพิเศษ    3(2-2-5) 
PEG 634   Designing Sports Program for the Special Child 
พลบ 635   อุดมการณ์โอลิมปิคและจริยธรรมวิชาชีพ              3(3-0-6) 
PEG 635   Olympism and Professional Ethics 
พลบ 636   กลยุทธ์ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ               3(2-2-5) 
PEG 636   Strategies and Health Project Management 
พลบ 637   การสื่อสาร และการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ                             3(2-2-5)  
PEG 637   Health Communication and Counselling  
พลบ 638   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ                     3(3-0-6) 
PEG 638   Learning Management for Special Child Health Development  
พลบ 639   การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                                 3(2-2-5) 
PEG 639   Elderly Health Promotion   
พลบ 641   การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา       3(2-2-5) 
PEG 641   Health Education and Physical Education  Media and Learning  
  Innovation Management                              
 

5. ปริญญานิพนธ์ 
ปพท 691    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                                  12 หน่วยกิต 
GRT 691    Master’s Thesis 
 

6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ก าหนดให้เรียนจ านวน 8 หน่วยกิต ดังนี้ 
ศษ 531  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน     2(0-4-2) 
ED531   Practicum in Professional Teaching 
ศษ 532  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1    3(0-16-0) 
ED532   Internship in Professional of Teaching I 
ศษ 533  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2    3(0-16-0) 
ED533   Internship in Professional of Teaching II 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
              แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ  (แบบ ก 2) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีประสบกาณ์ทางการศึกษา และ
ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพคร ู

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)   
พฐ 502   การวิจัยและสถติิทางการศึกษา 3(2-2-5)   
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา 2(2-0-4) -  
พลบ501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษา

และพลศึกษา          
3(2-2-5)   

พลบ502 การบริหารงานสุขศึกษาและพลศกึษาเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3(2-2-5)   

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 14 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ประสงค์จะ  ขอใบประกอบวิชาชีพครู 

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)   
พลบ... ....................(วิชาบังคับเฉพาะกลุม่) 6   
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(0-4-2) -  

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 11 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ประสงค์จะ  ขอใบประกอบวิชาชีพครู 

พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

2(1-2-3) -  

พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวชิาชีพครู 2(1-2-3) -  
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู1 
3(0-16-0) -  

รวมจ านวนหน่วยกิต 0 7 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ประสงค์จะ  ขอใบประกอบวิชาชีพครู 

พลบ 
504 

การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา                              2(1-2-3)   

พลบ.... ............................................(วิชาเลือก) 3   
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท -   
ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 2 
3(0-16-

0) 
-  

รวมจ านวนหน่วยกิต 5 8 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ประสงค์จะ  ขอใบประกอบวิชาชีพครู 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 12   
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 12 

 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ501   ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา                             3(2-2-5)  
FE501    Philosophy of Education for Development 
  ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้  ศึกษา วิเคราะห์  วิพากษ์  ปรัชญาและ
แนวคิดทางการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนา
ประเด็นปัญหาทางการศึกษา กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้วยมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์
จากกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักใน
บทบาทของครูในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนและความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพ่ึงพาตนเอง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 

พฐ 502  การวิจัยและสถิติทางการศึกษา      3(2-2-5) 
FE 502   Research and Statistics in Education 

 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและ
เลือกใข้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์
งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การแปลผล
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

พฐ 503*  จิตวิทยาทางการศึกษา         2(2-0-4) 
FE 503    Educational Psychology  
  ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้
ค าปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ความคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด เขาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุ ขภาพจิตและการ
ปรับตัว ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

พฐ 504*  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     2(1-2-3) 
FE 504    Education Innovation and Information Technology 
  ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษา การ
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ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการพัฒนาโครงงานสื่อ นวัตกรรม
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นฐาน 
 

พฐ 505*  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู    2(1-2-3) 
FE 505    Languages and Culture for Teacher Professional Development 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญและธรรมชาติของภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ ทักษะการน าเสนอ และการใช้
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ 
 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาต้อ งเรียน

เพ่ิมเติม 
 

  2) หมวดวิชาบังคับ 
พลบ 501  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา           3(2-2-5) 
PEG 501  Instruction and Curriculum Development in Health Education and  
    Physical Education  
  วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา  กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
การบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 

พลบ 502  การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
PEG 502  Administration in Health Education and Physical Education for  
                Educational Quality Assurance 
  สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและ    
พลศึกษา กับความเป็นครูบนพ้ืนฐานปรัชญาที่เกี่ยวข้อง  กลวิธีการจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การบูรณา
การ การจัดการความรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้  โดย
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

พลบ 503   การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา                       3(2-2-5) 
PEG 503   Measurement  and Assessment in Health Education and Physical Education 
  ศึกษาหลักและวิธีการประเมินการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในบริบทต่างๆ สามารถ
สร้างและเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการสร้างเกณฑ์การประเมิน  การสรุปผลและการน าเสนอผลการประเมินการเรียนรู้
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
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พลบ 504   การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 2(1-2-3)  
PEG 504   Research Seminar in Health Education and Physical Education 
             ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางเพ่ือวิเคราะห์การเลือกใช้สถิติ และน าเสนอการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาสุขศกึษาและพลศึกษา ตลอดจนการสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  3) หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
พลบ 511   กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ           3(3-0-6) 
PEG 511   Paradigm on Health , Health Education and Health Promotion    
             แนวคิด หลักการ กระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ทางสุขภาพ  สุขศึกษา และการสร้าง
เสริมสุขภาพ  ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
กลวิธีทางสุขภาพ การวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา การประเมินผลการด าเนินสุขศึกษาเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  และการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา  สถานพยาบาลและชุมชน 
 

พลบ 512   ทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ     3(2-2-5) 
PEG 512    Application of Behavioral and Educational Theories for Health Promotion  
              หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
พฤติกรรมของมนุษย์กับกระบวนการทางการศึกษาที่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้ทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ใน
การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
 

พลบ 521   การวิเคราะห์และการสอนทางพลศึกษา            3(2-2-5)  
PEG 521   Instructing and Analyzing of Physical Education  
  แนวคิด ทฤษฎีที่น าไปสู่การเลือกรูปแบบและสไตล์การสอนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่
หลากหลาย หลักการและแนวทางการวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับกลไกการ
เคลื่อนไหวเพื่อออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 

พลบ 522   การเรียนการสอนพลศึกษาเพ่ือการออกก าลังกาย         3(2-2-5)  
PEG 522   Teaching Physical Education for Fitness  
  การศึกษาแนวลึกเกี่ยวกับการควบคุม และการท างานประสานกันของการเผาผลาญ
อาหาร การไหลเวียนโลหิต การหายใจ การท างานของกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายในการตอบสนองต่อ
การออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ หน้าที่ของระบบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย การปฏิบัติการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 

  4) หมวดวิชาเลือก 
พลบ 631  การศึกษาอิสระ                                                         3(2-2-5) 
PEG 631  Independent Study 
  ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยหรือบทความวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจทางสุขศึกษา
หรือพลศึกษา ประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
น าเสนอผลการศึกษา 
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พลบ 632  การวางแผนและจัดการอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมทางกาย                3(3-0-6) 
PEG 632  Planning and Implementation of Physical Activities 
  ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมทางกาย 
การระดมทุนส าหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง 
 

พลบ 633  มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ  3(2-2-5) 
PEG 633  Concepts for Physical Education Instruction and Fitness Development 
  วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างมโนทัศน์ เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพ เปรียบเทียบรูปแบบและยุทธวิธีการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
พลบ.634  การออกแบบโปรแกรมกีฬาส าหรับเด็กพิเศษ    3(2-2-5)  
PEG 634  Designing Sports Program for the Special Child 
  หลักการ และการออกแบบโปรแกรมกีฬาส าหรับ เด็กพิเศษ การวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษทั้งทางด้านสรีรวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา และสร้างโปรแกรมกีฬา
ส าหรับเด็กพิเศษ 
 

พลบ 635  อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวิชาชีพ     3(3-0-6) 
PEG 635  Olympism and Professional Ethics 
  อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก องค์การกีฬา สถาบันระดับต่าง ๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการในการจัดกิจกรรม การมีน้ าใจนักกีฬา ความเสมอภาค เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
คุณธรรม 
 

พลบ 636    กลยุทธ์ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ                  3(2-2-5) 
PEG 636     Strategies and Health Project Management 
             ความส าคัญของโครงการ สุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และหรือ
ยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรโครงการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึง
จุดสิ้นสุด แนวความคิดและแนวทางในการวางแผนโครงการมี่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ การศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดท าข้อเสนอโครงการ สังเคราะห์แนวความคิดและแนวทางในการ
บริหารและการจัดการโครงการสุขภาพให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

พลบ 637  การสื่อสาร และการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ                   3(2-2-5) 
PEG 637  Health Communication and Counselling  
             ความหมาย หลักการ ทฤษฎีการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะกับการสื่อสารทางสุขภาพ การจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสื่อสารทางสุขภาพ กลยุทธ์การ
สื่อสารกับการสร้างเสริมสุขภาพและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสุขภาพ  รูปแบบ กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพส าหรับกลุ่มเฉพาะ  ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ จริยธรรมทางการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
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พลบ 638  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ                3(3-0-6) 
PEG 638  Earning Management for Special Child Health Development  
              แนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิเศษ นโยบายสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการสร้างเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การบริการสุขภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ การวัด
และประเมินผล การจัดการชั้นเรียน  การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการวางแผนการพัฒนาสุขภาพส าหรับ
เด็กพิเศษ 
 

พลบ 639    การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                        3(2-2-5) 
PEG 639     Elderly Health Promotion 
              แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ทักษะการช่วยเหลือการเคลื่อนไหว การนันทนาการ/สังคม
ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ประเด็นและแนวโน้มการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 

พลบ 641   การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา       3(2-2-5) 
PEG 641  Health Education and Physical Education  Media and Learning  
    Innovation Management  
             แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา   การวิเคราะห์
ระบบการจัดการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษาและพลศึกษา  หลักการสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา  การประเมินคุณภาพสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษาและพลศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  5) ปริญญานิพนธ์ 
ปพท  691    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                                   12  หน่วยกิต 
GRT  691   Merter’s Thesis 
 

  6) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ศษ 531  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน     2(0-4-2) 
ED531   Practicum in Professional Teaching 
  ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน สภาพงาน
ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
ทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และน าไปประยุกตืใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาพ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจน
จัดกิจกรรมอาสา และโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ 
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ศษ 532  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1            3(0-16-0) 
ED532   Internship in Professional of Teaching I 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู  สู่
การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้ นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศการศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ชั่วโมง จัดท า
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
 

ศษ 533  การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2            3(0-16-0) 
ED533   Internship in Professional of Teaching II 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การ
ปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศการศึกษาและเพ่ือน
นิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1  
ชั่วโมง จัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
 

     3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
และปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550 
ค.ม. (พลศึกษา), 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว 
 

วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ), 2547 
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
และปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550 
ค.ม. (พลศึกษา), 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว 
 

วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ), 
2547 
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550 
ค.ด. (สุขศึกษาและ พลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

4 ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ ์
 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Illinois State University, 
USA  
University of Massa- 
chusetts, Amherst, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5 รศ.ดร.ธาวุฒิ  
ปลื้มส าราญ 

 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 รศ.ดร.ภาคภูมิ  
รัตนโรจนากุล 

 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา), 2555 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

xxxxxxxxxxxxx 

7 รศ.ดร.สุปราณ ี
ขวัญบุญจันทร ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
CentroEscolar University,  
The Philippines 
Centro Escolar University, 
The Philippines 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 

8 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิร ิ
 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
The United States Sports 
Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

9 อ.ดร.พิมพา  
ม่วงศิริธรรม 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

10 อ.ดร.อนันต์ มาลารตัน ์ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2533 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
2535 
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), 2537 
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539 
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล การศกึษา), 
2551 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

12 อ.ดร.ธงชาต ิพู่เจรญิ 
 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2530 
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

13 อ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง วท.บ. (พลศึกษา), 2550 
ค.ม. (พลศึกษา), 2552 
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

14 อ.ดร.แอน มหาคตีะ วท.บ. (พลศึกษา), 2542 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2544 
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว), 2557  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

15 อ.ดร.ธิติพงษ์  สุขด ี
 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2549 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2552 
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2559 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

16 อ.ดร.บุปผา  
ปลื้มส าราญ 

 

กศ.บ. (สุขศึกษา), 2523 
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2530 
ปร.ด. (บริหารการศึกษา), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
     คณะพลศึกษาได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ดังนี้ 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตมีเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการบริหารการจัดการ หลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ประกอบการของ
องค์กรต่างๆ และเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
พัฒนาการของนักเรียนและน าเสนอผลการศึกษา ซึ่งนิสิตจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจากการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและ การสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา  พลบ 
502 การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา พลบ 503 การวัดและ
ประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา  และ ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

2) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิต
บูรณาการเนื้อหาความรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษาและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากคุรุสภา  

 โดยก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิตต้อง
เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 ภาระงานของนิสิต 
1) ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
2) กรณีศึกษา (Case Study) 
3) งานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4) ปฏิบัติงาน กิจรรม หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

 บทบาทอาจารย์นิเทศก์ 
1) สังเกตการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2) ให้ผลสะท้อนและค าปรึกษาท้ังทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
3) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศประจ าโรงเรียน (อาจารย์พ่ีเลี้ยง) และผู้บริหารสถานศึกษา   
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 4.2 ช่วงเวลา 
4.3 การจัดเวลาและ

ตารางสอน 
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและ 
พลศึกษาและรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และ
รายวิชาการจัดการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- สามารถปฏบิัติการแปลงหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 

1 วัน/สัปดาห์  
เป็นเวลา 2 เดือน 

รายวิชาสัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ 
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายปญัหาและผลกระทบของ
หลักสูตรและการจดัการเรียนรู้จากสภาพจริงของสถานศึกษา  
- สามารถเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการบน
พื้นฐานวิจัยปฏิบัติการชัน้เรียน 
- มีความประพฤติอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
- มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 

1 วัน/สัปดาห์  
เป็นเวลา 2 เดือน 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู 
- มีสมรรถนะในการปฏบิัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บังเกิดผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
- มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุม่
สาระการเรียนรู้ ได้แก ่
  1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู ้
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
  3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
  4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5) การแก้ปัญหาและพฒันางานด้วยกระบวนการวิจัย 

ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 
ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 3  
และปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 

4 วัน/สัปดาห์  
ตลอดภาคการศึกษา  
โดยต้องมีชั่วโมง       
ฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่  
8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบ แผน ก. แบบ ก 2 ก าหนดให้
ท าวิจัย จ านวน 12 หน่วยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดท าปริญญานิพนธ์
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จ
การศึกษา 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   การด าเนินการวิจัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็น
การวิจัยรายบุคคลที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการ
พัฒนางานสุขศึกษา และ/หรือพลศึกษา ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การออกก าลังกาย และกีฬา 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  5.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในฐานะนักวิจัยด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน

ตนและส่วนรวม 
 2) ตระหนักในความส าคัญและด าเนินการวิจัยตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ/หรือสัตว์ทดลอง 
 3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์

ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
  5.2.2  ด้านความรู้ (Knowledge)  

  1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับที่เพียงพอเพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 2) เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของงานวิจัย 
  5.2.3   ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
 1) ไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และท าการวิจัยด้วยจิตส านึกที่จะอุทิศ

ก าลังปัญญาของตน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 

 2) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเสนอแนะหรือชี้น าแนวทางในการจัดการปัญหา และ/หรือแนวทาง
การพัฒนาสุขศึกษาและ/หรือพลศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility)  

 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับและยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยของตนกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจัยในระหว่างศึกษาวิจัย 

 2) ยอมรับความเห็นเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเสนอ
ผลงานวิจัยตามเสนอแนะท่ีดี เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเชื่อถือได้ 
     5.3  ช่วงเวลา (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปีภาค
การศึกษา ช่วงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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      5.4  จ านวนหน่วยกิต   
        12 หน่วยกิต 
     5.5 การเตรียมการ  
  1) นิสิตเสนอหัวข้อเรื่องการวิจัยตามความสนใจ ความถนัดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์  สุข
ศึกษาและ/หรือพลศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
  2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมการจัดท าปริญญานิพนธ์ตามความความเชี่ยวชาญในศาสตร์  สุขศึกษา
และ/หรือพลศึกษาตามหัวข้อเรื่องการวิจัยของนิสิต และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
  3) นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 
  4) การด าเนินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนิสิต ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน) 

  1) การประเมินผลงานวิจัยตามรูปแบบปริญญานิพนธ์ เป็นไปข้อก าหนดของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2) การทวนสอบผลการประเมินปริญญานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์อดทนและ
เสียสละเพื่อสังคมและมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 

ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละในวิชาชีพ และให้ความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย การท างานวิจัยในรายวิชาบรรยายและ
สัมมนา  

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านสุขศึกษา
และพลศึกษาเป็นอย่างด ี

บรรยาย อภิปราย สัมมนา ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ด้าน
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. มีสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชา อย่าง
มีวิจารณปัญญา 

การฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์การวิจัย จัดอภิปราย สัมมนาและฝึก
พัฒนางานวิจัย 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงานกลุ่มเน้นการอภิปราย การน าเสนอ การรายงานผล และ
ท าวิจัยเป็นทีม 

5. มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
บุคคลอื่นสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ตาม
บริบทท่ีได้รับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา และการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์
สุจรติ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ/วิจัย และมีจติอาสา 

1. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยัทุก
รายวิชา 
2. ก าหนดให้มีนิสติจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 

1. การพิจารณาผลงานของนิสิตและมีบทลงโทษ
หากคัดลอกผลงานของผู้อื่น 
2. การสรุปผลการรายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา มี
ความเป็นกลาง มีความรู้ความ
เข้าใจ เคารพศักดิศ์รีของผู้อื่น 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
2. ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูการจัดการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

1. การบันทึกและจดัระบบข้อมูลการจัดการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
2. การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคติ เน้นความ
เป็นกลางในการวิเคราะห์การจดัการเรยีนรู้    
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มคีวามเป็นผู้น า
ทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. อภิปราย สัมมนาในช้ันเรียน และ
น าเสนอผลงาน 

1. การสังเกตพฤติกรรม การเป็นผูน้ ากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2. การน าเสนอรายงาน 

4. มวีินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม 

1. ก าหนดบทลงโทษหากส่งงานลา่ช้า
กว่าก าหนดและกระท าการใดๆ ท่ีขัด
ต่อข้อบังคังของมหาวิทยาลัย 

1. การประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา
และการส่งงานตามก าหนดเวลาทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
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 2. ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้และความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

1. บรรยาย อภิปราย สมัมนาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์กับนิสติ 
2. วิเคราะห์ข้อมลูด้านการจัดการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและ พลศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีที ่ทันสมัย 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในรายวิชา 
ต่างๆ 
4. เข้าร่วมสมัมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูลการจัดการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
2. การสอบกลาง และปลายภาคการศึกษา 
3. การท าโครงงาน/รายงาน 
4. การน าเสนอผลงาน 
5. การสรุปบทความวิจัยและการเขียนวิพากษ ์

2. สามารถสร้างงานวิจัยจาก
ความรู้ด้านการจดัการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
เผยแพร่งานในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

1. ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ
ที่สนใจ 
2. ฝึกการท างานวิจัยเดี่ยว 
3. ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย 

1. การน าเสนอหัวข้อวิจัย และน าเสนองานวิจัย 
2. สอบเค้าโครงวิจัย 
3. สอบปากเปล่า 

3. ติดตามความก้าวหน้ารู้เท่า
ทันการเปลีย่นแปลงทางวิชาการ
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ก าหนดให้นิสิตเผยแพร่บทความวิจัย 
2. จัดโครงการศึกษา ดูงาน 
3. ให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
4. ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองแล้วน ามารายงานในห้องเรยีน 

1. การน าเสนอผลงานวิจัย 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่
3. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ประเมินคณุภาพการรายงานของนิสิต 

 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการจัดการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา โดย
ใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรยีนรู ้

1. ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางด้าน
การจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

1. ข้อสอบแต่ละรายวิชาเน้นการคดิวิเคราะห์ 
 

2. สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือ
ท้าทายทฤษฎีอันน ามาซึ่งองค์
ความรู้ใหม ่

1. จัดอภิปราย สัมมนา 
2. ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารเพือ่
การวิพากษ์เชิงสร้างสรรค ์

1. การน าเสนอผลงาน 
2. การวิพกษ์งานของผู้อื่น 

3. สามารถบรูณาการงานวิจัย
ด้านการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เพื่อน าไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 

1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

4. รู้เท่าทันและมีวจิารณญาณใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1. มีการท างานเก็บข้อมูลด้านการ
จัดการเรียนรู้ฃสุขศึกษาและพลศกึษา 

1. จ านวนงานวิจัยภาคสนาม 
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 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.สามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้นิสิต
ได้ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การเขียนรายงาน 

2. สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา 
ค าแนะน า และความช่วยเหลือ
ทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที ่

1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3. สามารถจดัการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น าผู้
ร่วมทีมท างาน 

1. กิจกรรม อภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
2. มอบหมายให้นิสติท าง่านกลุ่ม 
3. ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน
การท างานกลุ่ม 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
และประเมินโดยผู้สอน 

 

 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมลู
และการน าเสนอรายงาน 

1. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
อาจารย์เสนอแหล่งข้อมลูค้นคว้าแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เนต็ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน ์
3. มอบหมายให้นิสติส่งงานและแสดง
ความคิดเห็นผ่านระบบอินเตอร์เนต็ 

1. ประเมินจากสถิติการใช้ระบบอินเตอร์เน็ทใน
การเรยีนและการส่งงาน 

2. สามารถใช้ซอฟท์แวร์และ
ข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
งานวิจัย 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติมาบรรยาย 
2. ให้นิสิตท างานวิจัย 
3. สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมูล 

1. การประเมินจากแบบฝึกในรายวิชา 
2. การน าเสนอผลงาน 

3. สามารถใช้ตรรกะในการ
สื่อสารและการน าเสนอรายงาน
อย่างมีล าดับขั้นตอน 

1. การอภิปราย สัมมนา แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
2. การน าเสนอรายงาน 
3. การก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ
ผลงาน 

1. การประเมินตามแบบประเมินการน าเสนอ 
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 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

1.1 มีคุณธรรมจรยิธรรม ซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย และมจีิตอาสา 
1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษา มีความเป็นกลาง มีความรูค้วามเข้าใจ 
เคารพศักดิศ์รีของผู้อื่น 
1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผิดชอบ และปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม 

2. ด้านความรู ้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.2 สามารถสร้างงานวิจัยจากความรู้ด้านการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเผยแพร่
งานในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.3 ติดตามความก้าวหน้ารูเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลงทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู ้
3.2 สามารถสนบัสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอันน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม ่
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยด้านการจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา เพื่อน าไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ 
3.4 รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการจัดการเรยีนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

4. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่สารกับผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ 
4.3 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้น าผู้รว่มทีมท างาน 

5. ด้านทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมลูและการน าเสนอรายงาน 
5.2 สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิตเิพื่อวิเคราะห์งานวิจัย 
5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการน าเสนอรายงานอย่างมลี าดับขั้นตอน 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
-วิชาส าหรับผู้ที่มีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา 
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพฒันา                  

พฐ 502 การวจิัยและสถิติทางการศึกษา                  

-วิชาส าหรับผู้ที่มีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา 
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา                  

พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  

พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพฒันาวิชาชีพคร ู
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

วิชาบังคับ 

พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

                 

พลบ 502 การบริหารงานสุขศึกษาและ พลศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                 

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสขุศึกษาและพลศึกษา                  

พลบ 504 การสัมมนาวิจยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
พลบ511 กระบวนทัศน์ทางสุขภาพสุขศกึษาและการสร้างเสริม
สุขภาพ 

                 

พลบ512 ทฤษฎีทางการ ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ 

                 

พลบ521 การวิเคราะหแ์ละการสอนทางพลศึกษา                  

พลบ522 การเรียนการสอนพลศึกษาเพือ่การออกก าลังกาย                  

วิชาเลือก 
พลบ631 การศึกษาอิสระ                  

พลบ632 การวางแผนและจัดการอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม     
ทางกาย 

                 

พลบ633 มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ 

                 

พลบ634 การออกแบบโปรแกรมกีฬาส าหรับเด็กพิเศษ                  

พลบ635 อุดมการณ์โอลิมปิคและจริยธรรมวิชาชีพ                  

พลบ636 กลยุทธแ์ละการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ                  

พลบ637 การสื่อสาร และการให้ค าปรกึษาทางสุขภาพ                  

พลบ638 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสขุภาพส าหรับเด็กพิเศษ                  

พลบ639 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                  

พลบ641 การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษา
และพลศึกษา 

                 

ปริญญานิพนธ ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                  

ศษ 532 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                  

ศษ 533 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                  
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

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

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
     หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและก าหนดรายวิชาที่จะท าการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการเรียน จากนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการทวนสอบไปด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา และน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา ในกรณีที่พบข้อเสนอแนะ จะมีการแจ้งผู้สอน ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน ในการจัดท า มคอ.3  
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  แผน ก แบบ ก 2   
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศเพ่ือแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    
ให้อาจารย์ใหม่ 
    1.2 คณะและภาควิชาชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
    1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและภาควิชา 
    1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ 
คณาจารย์ และน าความที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   2.2.2 คณะและภาควิชาส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ
การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.2.3 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตฐาน 
1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

1.3 ก าหนดระบบการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร 
และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิต เพ่ือให้ได้นิสิตที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้
สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนิสิตที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่
ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตตลอดหลักสูตรและจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 

1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 

1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 

1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  

1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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2. บัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วางแผน 

ติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การ
เรียนรู้  การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การบริหารหลักสูตรเพ่ือสะท้อนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ควบคุมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์  หรือ
เผยแพร่  
 

3. นิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึ กษาและพลศึกษา วางแผน 

ติดตาม และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการ
ดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 3.1.1 มีระบบการการรับนิสิต ทบทวนเกณฑ์ วิธีการการรับนิสิตให้คลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1.2 มีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการให้
ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร ความพร้อมท้งทางร่างกายและจิตใจ  

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
 3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืนๆ 

3.2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 
 3.2.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  
 3.3.1 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 
     3.3.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 
     3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 
     3.3.4 ส ารวจความพึงพอใจของนิสิต 
 

4. อาจารย์ 
   4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
   4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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   4.3 คณาจารย์พิเศษ 
  ในกรณีที่คณะพลศึกษามีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ให้แต่งตั้ง

คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3 -7 วาง

แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

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 และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
        ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น) ตามสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส านักหอสมุดกลางส านักสื่อและเทคโนโลยี 
ส านักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
เครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
   6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 

  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียน  การสอน 
จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
   6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 
    ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที ่5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

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

- √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบัการพัฒนาวชิาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ 
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- √ √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - √ √ √ 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ  ในหมวด 1-7  และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน 

เพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าแนะน า เพื่อน าไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
     อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ ซักถามนิสิตเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ สนทนา หรือแบบสอบถาม 
1.1.3 หลังการสอน 
     อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การร่วมกิจกรรม  

การท ากิจกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ  กลยุทธ์
การสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        1.2.1 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์ 
        1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิตและความ
สอดคล้องกับโครงการสอน 
        1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิต
ที่ส าเร็จตามหลักสูตร 
   2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผล การด าเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต 
   2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรและ
การส ารวจการได้งานของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค

การศึกษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะและวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 

2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ค   
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการ

ปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

1.รศ.วีนัส ปัทมภาสพงษ์   
1. หน้าสารบัญ อยากกลับไปตรวจสอบหัวข้อเร่ืองการพิมพ์ การใส่จุด    
ไข่ปลา หัวข้อในสารบัญไม่ตรงกบหัวข้อเร่ืองในเนื้อหา 
2. ควรปรับข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้อง
น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเขียนให้สอดคล้องกันมากข้ึน 
3. ข้อ 2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล ควรปรับภาษา
เขียนใหม่ 
4. หมวดปริญญานิพนธ์ ขอให้ปรับและตรวจสอบ 
5.ตรวจสอบประมาณการค่าใชจ้่าย และการพิมพ์หน้าที่ 13 อีกครั้ง 
6. ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตอีกครั้ง 
7. ควรตรวจสอบแผนการศึกษาหน้า 19 และ 20 เก่ียวกับจ านวนหน่วย
กิตในหน้าที่ 14 และ 15 ไม่ตรงกัน  
8. ควรเปลี่ยนชื่อวิชาประเด็นและแนวโน้มการสรา้งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นชื่อวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
9. เร่ืองความหมายของรหัสวิชา ควรปรับและให้ความหมายให้ตรงกัน 

ด าเนินการตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

2. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 
1. ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  PEG… Instructing and Analyzing of 
Physical Education   
4. วิชา พลบ..วิจัยเชิงคุณภาพดา้นการเรียนการสอน สามารถรวมกับวชิาสัมมนา
วิจัยได ้
5. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา พลบ... อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวิชาชีพ 
เป็นชื่อ ปรัชญา อุดมการณ์และจริยธรรมวิชาชีพ 
6. ปรับค าอธิบายรายวิชาการประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิด
ในผู้เรียนวัยต่างๆ 

ด าเนินการตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

3. รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
1. ควรบูรณาการหมวดวิชาเอก ไม่ควรแยกวิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอก
สุขศึกษา ควรรวมเป็นหมวดวิชาเอกเดียวกัน 
2. ควรให้วิชาการวัดและประเมนิผลเปน็วิชาแกน และใช้ชื่อวชิาการวัด
และประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
3. ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา พลบ.. การประยุกต์ทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นชื่อทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
4. ศึกษาหรือทบทวนการใช้ค า เช่น การจัดการเรียนรู้ หรือ การเรียน  
การสอน ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
5. เพิ่มวิชาสื่อเทคโนโลย ีการเรียนการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา           
เป็นวิชาเลือก 

 ด าเนินการตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
การด าเนินการ

ปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

6. วิชา พฐก 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เปลี่ยนชื่อ
วิชาใหม่ขอให้ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
7. วิชา พลบ... วิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอน สามารถบูรณาการ
ได ้
8. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping 
4. อ.ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร 
1. ควรปรับค าอธิบายรายวิชา พลบ 502 การบริหารงานสุขศึกษาและ  
พลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีเนื้อหาการบริหารงาน
เข้าไป 
2. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 41 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิต 
3. ค าอธิบายวิชา พลบ 501 ตรง กลยุทธ์การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ควรใส่ในค าอธิบายรายวิชา พลบ 503 การประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

5. อ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม  
1. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา ยุทธวิธีการประเมินผลทางพลศึกษา เปน็ชื่อ กล
ยุทธ์การประเมิน ผลทางพลศึกษา 
2. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา การสัมมนาวิจัยทางพลศึกษา และการสมัมนาวิจัย
ทางสุขศึกษา เป็นการสัมมนาทางพลศึกษา/การสัมมนาทางสุขศึกษา 
3. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา วิจัยเชิงคณุภาพด้านการเรียนการสอน เป็น การ
วิจัยการสอนและการเรียนรู้ 
4. ควรปรับ Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกัน 

ด าเนินการตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 
 



หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.45 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงาน ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.62 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  
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ภาคผนวก จ   
ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ค.ด. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

 

ความเชื่ยวชาญ 
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ า การวิจัยทางการศึกษา การวัด
และการสอนพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ประเมินทางการศึกษาเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้การจัดการเรียน
รวม การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาในการฟ้ืนฟูเด็กพิเศษ 
 

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

มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษ ที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 
19(1): 152-166. 

เกษม พันธุสะ, และ สาธิน ประจันบาน. (2558,กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนิเซีย-มาเลเซีย-ไทย. 
วารสารคณะพลศึกษา. 18(2), 104-115. 

สาธิน ประจันบาน. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้ าหนักที่มีต่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2), 79-
91. 

ทศพล ธานี, และ สาธิน ประจันบาน. (2558, มกราคม-มิถุนายน).  การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์
มาตรฐานผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม.  วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 170-187. 

ภานุมาศ วงศ์บุญ, และ สาธิน ประจันบาน. (2557, มกราคม-มิถุนายน).  อิทธิบาท 4 ของครูพลศึกษาตาม
การรับรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพล
ศึกษา. 17(1): 131-140. 

 

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
- 

mailto:drsathin@gmail.com
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3. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา รายวิชา 

PEG 831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION IN PHYSICAL EDUCATION 
AND SPORT 

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

4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและ
ด้วยน้ าหนักที่มีต่อความแข็งแรง ของ
กล้ามเนื้อและความเร็วใน     การว่าย
น้ าท่าผีเสื้อ 

โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้    
คณะพลศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2557) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

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

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา , วิทยาศาสตร์การกีฬา , ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ภาณุ กุศลวงศ์. (2559). หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษา. วารสารครุศาสตร์สาร. 10(2):     

80-89. 
ภาณุ กุศลวงศ์. (2558). ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะตัดในกีฬา    

มวยไทย. วารสารครุศาสตร์สาร. 9(2): 53-58. 
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
 

3.  ต ารา/หนังสือ 
ภาณุ กุศลวงศ์, ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, อรุณ 

ชาญชัยเชาว์วิวัฒน,์ และคณะ. (2558). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ภาณุ กุศลวงศ์, ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, พิชิต เพชรานนท์, อรุณ          
ชาญชัยเชาว์วิวัฒน,์ และคณะ. (2555). วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2.    
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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4. ภาระงานสอน 
 

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

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายสิงหา  จันทน์ขาว 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Singha chankhaw 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 2-2519 / 081-778-9427 
Email    singha@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 2547 
ค.ม. สุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 สุขศึกษา   พฤติกรรมศาสตร์  อนามัยชุมชน   การสอนสุขศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ทรงพล ต่อนี, และสิงหา  จันทน์ขาว. (2559, มกราคม-มิถุนายน).  ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์

กระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 39-52. 

ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์  สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. (2558, 
มกราคม-มิถุนายน). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรม
การออกก าลังกายของประชาชนต าบลพระอาจารย์  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสาร
คณะพลศึกษา. 18(1) : 223-237. 

ทรงพล  ต่อนี,  สิงหา  จันทนข์าว,  นรุตตม์ สหนาวิน,  ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข, และจิราวรรณ  ตอฤทธิ์. 
(2557, มกราคม-มิถุนายน. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของ
ประชาชนบ้านบึงกล่ า อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 196-208. 

ทรงพล  ต่อนี,  นรุตตม์ สหนาวิน,  สิงหา จันทน์ขาว, จิราวรรณ  ตอฤทธิ์, และ ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์. 
(2557, มกราคม–มิถุนายน). การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
พลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 197-208. 

สิงหา  จันทน์ขาว. (2555, ธันวาคม). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 336-351.  

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
 

3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
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4. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEI102 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION IN ASEAN COMMUNITY 
PHE201 PRINCIPLES OF HEALTH EDUCATION 
PHE302 HEALTH PROMOTION 
PPH102 INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH 
PPH211 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

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

พลศึกษา 
Physical Education: Sport 
Biomechanics 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Illinois State University, USA 

2526 
2536 

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

2541 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโยคะ ไท้จี๋ ชิกง การสอนพลศึกษา/กีฬา การวิจัยเชิงคุณภาพ   
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สาลี่ สุภาภรณ์. (2558). ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาการสอนของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา. 

วารสารคณะพลศึกษา. 18(1), 42-56. 
สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). ผลกระทบของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบแทคติคอลและการสอนแบบ 

โดยตรง. วารสารคณะพลศึกษา. 16, (1), 20-34. 
เจริญ กระบวนรัตน์ และ สาลี่ สุภาภรณ์. (2557).  ผลการออกก าลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่อง

และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 45-62.   
สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย. วารสารคณะพล
ศึกษา. 17, (1), 317-332.  
 

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

 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEC106 ETHICS FOR SPORTS SCIENCE I 
PEC202 PROFESSIONAL ENGLISH I 
PEC206 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I 
PEG543 QUALITATIVE RESEARCH IN SPORT AND EXERCISE 
PEG701 RESEARCH DESIGN AND STATISTICAL ANALYSIS 
PEP226 FUNDAMENTAL YOGA 
PES423 SENIOR PROJECTS 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายธาวุฒิ ปลื้มส าราญ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thawuth Pluemsamran 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 15470 
Email     thawuth@gmail.com, thawuth@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 พลศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ, เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, และปัญญา ธีระวิทยเลิศ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบ

การบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทยเพ่ือสร้างเจตคติที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างความมั่นคง. 
วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 27-39.  

ปิยะวัฒน์ สุขอนันต์, ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ, และเทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). ระดับ
ทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558. วารสาร  
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 19(2): 87-95.  

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Pol.cpl. Chutikan Paljai and Assoc.Prof.Dr. Thawut Pluemsamran. Psychological Strategies 

Affecting Success of Weightlifting Competition In The National Schools 
Sports Games. Proceeding of 6th Institute of Physical Education International 
Conference 2016 “Sports and Tourism in the 21st Century”; 2016 July 6-8; 
Bangkok, Thailand. 

 

3.  ต ารา/หนังสือ 
ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ. (2555). มวยไทย.  กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.  
ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ. (2555). เอกสารค าสอนวิชา พล176 ยูโด 1 (JUDO I). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ISBN : 974-9849-17-5 
 

 
 

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

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

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

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) 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 (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหารจัดการทางการกีฬา  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา 
 

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

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

 

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

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559. หน้า 216-229. 

ภูมินาถ สีแล, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อส าหรับ
นักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559. หน้า 336-343. 

ก าพล ชาด า, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ แอน มหาคีตะ. (2559).  ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่
กับท่ีที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SWURES9-107). ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 28-29 
กรกฎาคม 2559, หน้า 739-748. 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 

mailto:parkpoom@g.swu.ac.th
mailto:pweparkpoom@yahoo.com
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4.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL503 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MENT I 
PSL515 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II 
PSL703 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT  
PSL711 SEMINAR IN SPORT MANAGEMENT RESEARCH 
PSL721 SEMINAR IN LEISURE MANAGEMENT  RESEARCH 
PPE304 INNOVATION AND RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION 
PEG502 INNOVATION DEVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL 

EDUCATION 
PEG522 INFORMATION AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL 

EDUCATION 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

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 (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
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). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 
19(1): 152-166. 

เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2558, 
กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126. 

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

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, และอนันต์ 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/
ผู้ร่วมโครงการ) 

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 (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
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, และ คณะ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ 

ศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.  

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

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

สุนันทา  ศรีศิริ. (2556, ธันวาคม). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพแห่งในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 
กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 308-315. 
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Sununta Srisiri. (2016). The Love-kindness Meditation and Solution of Human Trafficking in 
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according to the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism and 
the World Buddhist University at Buddhamonthon NakhonPathom, Thailand, July 
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Sununta Srisiri. (2016). Comparison of Opinions towards Employer Expectation and Actual 
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3. ต ารา/หนังสือ 
สุนันทา ศรีศิริ. (2559). หนังสือสุขภาพจิต. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา 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 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
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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 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
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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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางพิมพา  ม่วงศิริธรรม  
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เบอร์โทรศัพท์   081-8066258 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 2525 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ค.ด. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
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ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จรูญศักดิ์ เบญมาตย์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และ ไวพจน์ จันทร์เสม. (2559). การพัฒนา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 10 (2): 165-182. 

ไพญาดา สังข์ทอง, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และสมบูรณ์ อินทร์ถมยา. (2558). ความ
ต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18 (1):  210-222.  

ศรัณย ์เจียระนัย, พิมพา ม่วงศิริธรรม, และอัศวิน มณีอินทร์. (2558). รปูแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ.16(2): 44-54. 

ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, ทรงพล ต่อนี, และ ชาญชัย อินทรประวัติ. (2557). รูปแบบ   
การบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 
98-110. 

ชาตรี พรมพุทธ, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, และ พิมพา ม่วงศิริธรรม. (2556). การสร้างแบบทดสอบทักษะ
กีฬาฮอกก้ีส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา สสศท. 4(8): 27-33. 
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Pimpa  Moungsirithum. (2014). The effect of self-control upon self-discipline behavior of 

physical education major students. The 5th International Conference in Sport and 
Exercise Science. Organized by Faculty of Sport Science, Burapha University 
Pattaya, Thailand, 9-11 July 2014, pp. 168-177. 
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(อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป.  กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์. 
อรัญ จิตต์โลหะ, และ พิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ       

(อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์. 
 

4.  ภาระงานสอน  

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

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

PES311 EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY 
PE423 MOTOR LEARNING 
PE272 TABLE TENNIS II 
PE201 CURRICULUM AND INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION 
PE581 INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION  
PE172 TABLE TENNIS I 
PE204 MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING 
PE411 PSYCHOLOGY OF SPORTS 
PE327 FIELD WORK I  
PEC103 FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION, RECREATION AND SPORT  
PE441 SPORT PSYCHOLOGY 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Pimpa+Moungsirithum%22
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG521&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG703&course_no=2&section_no=D01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG621&course_no=2&section_no=M01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=PEG637&course_no=1&section_no=M01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=PEG722&course_no=3&section_no=D01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PEG601&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PEG849&course_no=1&section_no=D02&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PPE204&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PPE205&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEP254&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PET254&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=3&course_cd=PPE302&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=PHE432&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PE211&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PES311&course_no=1&section_no=B02&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=1&course_cd=PE423&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=3&course_cd=PE272&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=3&course_cd=PE201&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE581&course_no=1&section_no=ต01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE172&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE204&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE411&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE327&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PEC103&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE441&course_no=2&section_no=B02&teacher_id=701165
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของนิสิตคณะพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้    
คณะพลศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559) 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 
ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 
ส.บ. บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
กศ.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 1. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ทางสุขศึกษา/พลศึกษา และทางสุขภาพ 
 2. เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา/พลศึกษา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. วิทยวิธีการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษาและสุขภาพ 
 4. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
 5. การบริหารงานและโครงการสุขภาพ 
 

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

ฝึกอบรมเพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา.   
วารสารควบคุมโรค, 42(3), 243-254. 

จรูญศักดิ์ เบญมาตย์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และ ไวพจน์ จันทร์เสม. (2559). การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 10 (2): 165-182. 

กรรัก ศรีเมือง, อนันต์ มาลารัตน์, และ พรสุข หุ่นนิรันดร์. (2559, เมษายน–มิถุนายน). สภาพปัญหาและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศแบบ
พุทธวิธีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 16(2): 253-262. 

ไพญาดา สังข์ทอง, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และ สมบูรณ์ อินทร์ถมยา. (2558). ความ
ต้องการ จ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1):  210-222. 

mailto:dr.ananswu@gmail.com
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E4%BE%AD%D2%B4%D2%20%CA%D1%A7%A2%EC%B7%CD%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%BE%D4%C1%BE%D2%20%C1%E8%C7%A7%C8%D4%C3%D4%B8%C3%C3%C1&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CD%B9%D1%B9%B5%EC%20%C1%D2%C5%D2%C3%D1%B5%B9%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC%20%CD%D4%B9%B6%C1%C2%D2&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
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สุภิกา แดงกระจ่าง, อนันต์ มาลารัตน์, และ อังศินันท์ อินทรก าแหง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม). พฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์. ธรรมศาสตร์
เวชสาร. 15(4): 600-608. 

อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, ตุลาคม–
ธันวาคม). การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศส าหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์
เวชสาร. 15(4): 609-621. 

ทนงศรี ภูริศรี, อนันต์ มาลารัตน์, และ ไพบูลย์ อ่อนมั่ง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม). รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารควบคุมโรค. 41(4): 
241-252. 

เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และ วาสนาคุณาอภิสิทธิ์. (2558, 
กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้      
พลศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126.  

Ungsinun Intarakamhang, & Anan Malarat. (2014). The Effects of Behavioral Modification 
Based on Client Center Program to Health Behaviors among Obese University 
Students. Global Journal of Health Science. 6(1): 33-42. 

อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2557, 3-5 
พฤศจิกายน).สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย: สถานภาพและเครื่องมือวัด
สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น. ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 108-114. 

สุภิกา แดงกระจ่าง, และอนันต์ มาลารัตน์. (2557, 3-5 พฤศจิกายน). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. ในการ
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่อง  
ในโอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัยณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 115-123. 

 

     1.2 บทความวิชาการ 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การ

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

ชินะโอภาส สะพานทอง, อุษากร พันธุ์วานิช, อนันต์ มาลารัตน์, และธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2558, 
กรกฎาคม–ธันวาคม). การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการศึกษาอนาคตภาพการจัดการนันทนาการ
ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567). วารสารคณะพล
ศึกษา. 18(2): 24-34. 

 

2. ต ารา/หนังสือ 
 - 
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3.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พลบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
พลบ 502 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 503 สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 513 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา 
พลบ 525 วิจัยเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 612 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 
พลบ 701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 
พลบ 702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 711 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา 
พลบ 712 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นิสิตที่มีภาวะอ้วน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ :ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากส านักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชน ในเขตภาค
กลางตอนบน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชน จังหวัด
ลพบุรี. 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากส านักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายทรงพล  ต่อนี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Songpol Tornee 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 22523 
Email     songpoltor@yahoo.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

พย.บ. 
ส.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2533 
2556 

กศ.ม. 
วท.ม. 

สุขศึกษา 
ชีวสถิติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2539 
2541 

ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การสุขศึกษา ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ทรงพล ต่อนี. (2560). ผลของโปรเเกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อ

พฤติกรรมสุขอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที 4 ในจังหวัดนครนายก. 
วารสารคณะพลศึกษา. 20(1): 147-154. 

ทรงพล ต่อนี, และ จุฑามาศ เทพชัยศรี. (2558). พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน. วารสารคณะพลศึกษา. 
18(2): 178-192. 

ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, และ จิราวรรณ ตอฤทธิ์. 
(2558). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรม
การออกก าลังกายของประชาชนต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. 
วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 223-237. 

ทรงพล, ต่อนี, สิงหา จันทน์ขาว, นรุตตม์ สหนาวิน, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, และ จิราวรรณ ตอฤทธิ์. 
(2557). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของ
ประชาชนบ้านบึงกล่ า อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา.  17(1): 
196-208. 

ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว จิราวรรณ ตอฤทธิ์, และ ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์.       
(2557). การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 197-208. 
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สุธีรา เมืองนาโพธิ์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต , และ ทรงพล ต่อนี . (2560). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา (ระยะที่1). วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา. 11(1): 209-219. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
           - 
 

3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
 

4. ภาระงานสอน  
 

 

5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

พฤติกรรมการควบคุมน้ าหนักของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่มีภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน   

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 
 

2556 หัวหน้าโครงการ 

 
 

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

DEVELOPING 
PEH316 FIRST AID 
PEH413 SEMINAR TRENDS IN HEALTH EDUCATION AND PROMOTION 
PEH422 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 
PEH423 SEMINAR IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH PROBLEMS AND SOCIAL CHANGE 
PPH221 COMMUNITY PUBLIC HEALTH DEVELOPMENT 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  นายธงชาติ  พู่เจริญ 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thongchat Poocharoen 
ต าแหน่งวิชาการ      อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์    02-649-5000 ต่อ 15470 
Email      thongchat@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 
 

ความเชี่ยวชาญ  พลศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ธงชาติ พู่เจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน, และ นพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคม-

มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 
19(1): 152-166. 

วนัวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา, ศิริวรรณ สุขดี , ธิติพงษ์ สุขดี, และ ธงชาติ พู่เจริญ. (2559, กรกฎาคม-
ธันวาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลีลาศของผู้สูงอายในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. (19)2: 112-121. 

รัชเดช เครือทิวา, พิมพา ม่วงศิริธรรม, และ ธงชาติ พู่เจริญ. (2555). ผลการฟังดนตรีควบคู่กับการฝึกจินต
ภาพที่มีต่อความแม่นย าในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ. 11(1): 45-56. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ  
 ธงชาติ  พู่เจริญ. กติกาบาสเกตบอล 2012.กรุงเทพฯ: ฝ้ายค า; 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:thongchat@swu.ac.th
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4.   ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พลท 401 สัมมนาทางพลศึกษา    
พลท 403 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย  

พลท 305  หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา                     
พลท 221 บาสเกตบอล 1 

พลท 321 บาสเกตบอล 2 

พลท 363 การฝึก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล   

 
5.   ทุนวิจัยที่ได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 
1. แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
ทักษะบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

งบประมาณแผ่นดิน 
2556 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

435,710 หัวหน้าครงการ 

2. การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการ
ฝึกและการตัดสินกีฬา ของนักเรียน
และผู้ใช้บัณฑิต 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

66,990 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์  
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวไพญาดา  สังข์ทอง 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Paiyada Sungthong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
ที่ท างาน   ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 15470 
Email    paiyada@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ   
 พลศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และ ลักษมี ฉิมวงษ์. (2559, มกราคม – 

มิถุนายน). ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษา ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 16(1): 194–208. 

แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และ ธนัช ยอดด าเนิน. (2556, กรกฎาคม-
ธันวาคม). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท างานในสถานประกอบการออก
ก าลังกาย ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
คณะพลศึกษา. 16(2): 76–88. 

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, วัฒนา สุทธิพันธ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง และ
คณะ. (2555, ธันวาคม). คุณลักษณะที่เป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งที่ 15. วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 79– 87. 

 

2.  ต ารา/หนังสือ  
วัชรี ฤทธิวัชร์, และคณะ. (2554). หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ฝ้ายค า.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:paiyada@swu.ac.th


หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   107 

3.   ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พลท 204  ลูกเสือ และยุวกาชาด 
พลท 404  กิจกรรมค่ายพักแรม     
พลท 226 แฮนด์บอล 1 
พลท 326 แฮนด์บอล 2 
พลท 467 การฝึก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา  
พลท 472 การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
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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 (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
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 
และการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 

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

ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 194–208. 

แอน มหาคีตะ. (2560). การเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกีฬาคนพิการที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์. วารสารวชิาการสถาบันการพล
ศึกษา. 9(3): 213-228. 

แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และธนัช ยอดด าเนิน. (2556, กรกฎาคม-
ธันวาคม). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท าในการสถานประกอบการออก
ก าลังกายตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
คณะพลศึกษา. 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/ผู้

ร่วมโครงการ) 
คุณลักษณะที่เปน็จริงและที่พึงประสงค์ของผู้
ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

95,700 ผู้ร่วมโครงการ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนกัพลศึกษาที่จะเข้า
ท างานในสถานประกอบการออกกาลังกายตาม
ทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

69,750 หัวหน้าโครงการ 

ความมีน้ าใจนักกีฬาของนสิิตมหาวิทยาลยั        
ศรีนครินทวิโรฒ 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

79,050 ผู้ร่วมโครงการ 

ความต้องการและความคาดหวงัในการเรียนวิชา
กิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

70,202 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ คร้ังที่ 8 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 

สมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย 

120,000 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายธิติพงษ์  สุขดี 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thitipong Sukdee 
ต าแหน่งวิชาการ   อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา   
เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 15470 
Email     thitipong@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ  
พลศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ธิติพงษ์ สุขดี, อดิเทพ ณ พัทลุง, และ อริญชย์  พรหมเทพ. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). ปัญหาการท า

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 110–119. 

ธิติพงษ์ สุขดี. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ผลการฝึกด้วยน้ าหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะกางเขนและ
หกขนาน. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 209-220. 

ธงชัย สุขดี,  ธิติพงษ์ สุขดี, และ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการออกก าลังกายและกีฬากับการปฎิบัติการออกก าลังกายและเล่น
กีฬาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพล
ศึกษา. 17(2): 154–164. 

ธิติพงษ์ สุขดี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, และ ชาญกิจ ค าพวง. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ทัศนคติที่มีต่อการ
ออกก าลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557. 
วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 199–209. 

ธิติพงษ์ สุขดี, และ ศิริวรรณ สุขดี. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นลีลาศ
ที่มีต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2): 92-103. 

ธัชพล สุขดี, ณัฐพล ประภารัตน์, ธิติพงษ์ สุขดี, และ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา. (2558, กรกฎาคม-
ธันวาคม). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันบางกอกอินเตอร์เนชั่น
แนล แดนซ์สปอร์ต อคาเดมี่. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2): 146-157. 

ธงชัย สุขดี, วิราม หอมมาลา, และ ธิติพงษ์ สุขดี. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 
19(1): 116–127. 
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2.  บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference /Abstract /Proceedings)  
 

3.  ต ารา/หนังสือ  
วัชรี ฤทธิวัชร์, และคณะ. (2554). หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ฝ้ายค า. 
 

4.   ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พลท 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   

พลท 303 การวิจัยทางพลศึกษา 
พลท 113 ยิมนาสติก 1 

พลท 213 ยิมนาสติก 2 

พลท 367 การฝึก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก 

พลท 341 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

พลท 441 ลีลาศ 
 

5.   ทุนวิจัยที่ได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

1. ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
ยิมนาสติกศิลป์ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ        
ครั้งท่ี 39. 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25,000 หัวหน้าโครงการ 

2. ประสิทธิภาพของนิสติฝึกสอน-ฝึกงาน ภาควิชาพล
ศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีการศึกษา 2553  

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

40,700 หัวหน้าโครงการ 

3.คุณลักษณะทีเ่ป็นจริงและที่พึงประสงค ์ของผู้ตัดสิน
กรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้
ควบคุมทีม และนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัอาเซียน ครั้งท่ี 15 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

95,700 ผู้ร่วมโครงการ 

4. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ปีการศึกษา 2555 

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

30,000 ผู้ร่วมโครงการ 

5. ผลการฝึกเต้นแอโรบิก ที่มีต่อระดับสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มี
น้ าหนักเกินเกณฑ ์

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

20,000 ผู้ร่วมโครงการ 

6. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

34,760 หัวหน้าโครงการ 

7. สมรรถภาพทางกลไกของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกปี
การศึกษา 2555 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

59,840 ผู้ร่วมโครงการ 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D13413747BB46D.1200%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21121275%40%2164%26ri%3D2%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D13413747BB46D.1200%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21121275%40%2164%26ri%3D2%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D13413747BB46D.1200%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21121275%40%2164%26ri%3D2%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D2')
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

8. ผลการฝึกด้วยน้ าหนักท่ีมีต่อความสามารถในทักษะ
กางเขนและหกขนาน ทุนวิจัยของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

47,960 หัวหน้าโครงการ 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทีม่ีต่อการออกก าลัง
กายกับสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2557 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

91,575 หัวหน้าโครงการ 

10. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียน
หลักสตูรระดับปริญญาตรีของคณะพลศึกษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

49,357 หัวหน้าโครงการ 

11. ปัจจัยดา้นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
ฟุตบอลของนิสิตหลักสตูรการศึกษา 
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

92,290 ผู้ร่วมโครงการ 

12. การจ าแนกปัจจัยของการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอของนิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

53,020 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) นางบุปผา  ปลื้มส าราญ 
ชื่อ – นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Bubpha Pluemsamran 
ต าแหน่งวิชาการ      อาจารย์ 
ที.่ท างาน ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 22502    
Email  bubpha@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
กศ.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 
กศ.ด. การบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ   
การบริหารการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, สุขศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ   

 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความ/บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
ธัญมา หลายพัฒน์, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ประพันธศิริ สุเสารัจ, และ บุปผา ปลื้มส าราญ. (2560, มกราคม-

มิถุนายน). การประเมินความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้เเบบผสมผสานของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 20(1): 137-146. 

บุปผา  ปลื้มส าราญ. (2560). หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในอนาคต. 
วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. 43(1): 150-165. 

บุปผา  ปลื้มส าราญ; เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; และปัญญา ธีระวิทยเลิศ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). 
รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 15-26. 

 

2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
ธัญมา หลายพัฒน์; และบุปผา  ปลื้มส าราญ. (2559). The Development of Research-Based 

Learning Process to Enhancing Cognitive Skill for Student Teacher in 
Undergraduate Program in Health Education  การประชุมวิชาการ The International 
Journal of Arts & Sciences’(IJAS) International Conference for Education (Track : 
Teaching & Learning), ที่ Harvard Medical School, Massachusetts, ณ เมืองบอสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา. 

ธัญมา หลายพัฒน์; กิตติชัย สุธาสิโนบล; ประพันศิริ สุเสารัจ; และบุปผา  ปลื้มส าราญ. (2559). การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ       
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2: 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
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3.  ต ารา/หนังสือ 
- 
 

4. ภาระงานสอน 
   ระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
HE341 TECNOLOGY IN HEALTH EDUCATION  
HE342 HEALTH EDUCATION CURRICULUM  
HE361 TEACHING OF HEALTH EDUCATION  
HE166 LIFE AND FAMILY  
HE161 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
HE463 HEALTH FIELD EXPERIENCE  
HE431 FAMILY HEALTH  
RCS437  PARKS AND RECREATION RESOURCES MANAGEMENT  
RCS457  FISH AQUARIUM FOR RECREATION  
PHE216 LIFE AND FAMILY  
HE416 SEXUALITY EDUCATION  
HE164 THAI WISDOM FOR HEALTH  
HE581 INTERNSHIP IN HEALTH EDUCATION  
PEC103  FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION, RECREATION 

AND SPORT  
HE261 CURRICULUM, INSTRUCTIONAL MANAGEMENT IN HEALTH EDUCAATION 
HE362 MEDIA PRODUCING AND DEVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION  
PEH211  EXERCISE FOR HEALTH  
PEC301  PROFESSIONAL ETHICS III  
PEH412  LIFE SKILLS AND HEALTH CRISIS  
PEH321  HEALTH RELATED ORGANIZATION AND COMMUNITY NETWORK 

MANAGEMENT  
PEH367  THAI LIFESTYLE AND WISDOM FOR HEALTH  
PHE432  HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT  
PHE433  TECHNOLOGY AND INNOVATION IN HEALTH EDUCATION TEACHING  
PEI102  HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION IN ASEAN COMMUNITY  
PPE301  CAMPING ACTIVITIES  
PHE421  SEMINAR IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION  

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2551&sem_cd=2&course_cd=HE463&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2552&sem_cd=1&course_cd=RCS437&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2552&sem_cd=1&course_cd=RCS457&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2551&sem_cd=1&course_cd=HE164&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2554&sem_cd=1&course_cd=HE581&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2554&sem_cd=1&course_cd=PEC103&course_no=1&section_no=B05&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2554&sem_cd=1&course_cd=HE261&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2554&sem_cd=2&course_cd=HE362&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2554&sem_cd=2&course_cd=PEH211&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PEC301&course_no=1&section_no=B03&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PEH412&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PEH321&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PEH367&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PHE432&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PHE433&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=1&course_cd=PEI102&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PPE301&course_no=1&section_no=B04&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PHE421&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=100279
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEI401  SEMINAR IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
PHI492  LEARNING MANAGEMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL 

EDUCATION FOR SECONDARY EDUCATION 
PHE306  THAI LIFESTYLE AND TRADITIONAL KNOWLEDGE FOR HEALTH 

 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
HE612 SEMINAR IN HEALTH EDUCATION  
HE621 HERBS FOR HEALTH  
HE624 HEALTH EDUCATION AND PROMOTION STRATEGIES 
HE513 COMMUNICATION IN HEALTH EDUCATION  

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
บุปผา  ปลื้มส าราญ. (2553). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ 

บุปผา  ปลื้มส าราญ. (2552). หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในอนาคต ทุน
งบประมาณรายได้ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2551&sem_cd=1&course_cd=HE621&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2550&sem_cd=3&course_cd=HE624&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=100279
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2551&sem_cd=2&course_cd=HE513&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=100279
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ภาคผนวก ฉ   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตรเดิม   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
                 เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2560 
 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
       การมีสุขภาพท่ีดีมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการท างานและคุณภาพชีวิต การจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยตลอดจนการใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตระหนักถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีของการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ผู้มีประสบการณ ์
ทางการศึกษา 

ผู้ไมม่ีพื้นความรู้หรือ
ประสบการณ์ทาง 

การศึกษาและประสงค์ ขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู 

1. วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร ์    6   6 12 
2. วิชาแกน    9 11  11 
3. วิชาบังคับ 12  6   6 
4. วิชา เลือก   3   3   3 
5. ปรญิญานิพนธ ์ 12 12 12 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - -   8 

หน่วยกิตรวม 42 38 52 
 

รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 

 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 3 ท่าน 
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์ 
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วริัตน์เศรษฐสิน 
3. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร   3 ท่าน 
1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรตัน์เศรษฐสิน 
2. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
3. อ.ดร.ภานุ  กุศลวงศ ์

 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน 
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์ 
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วริัตน์เศรษฐสิน 
3. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
4. อ.ดร.สาธิน  ประจันบาน 
5. รศ.ดร.ภาคภมูิ  รัตนโรจนากลุ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรตัน์เศรษฐสิน 
2. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
3. อ.ดร.ภานุ  กุศลวงศ ์
4. ศ.ดร.สาลี สภุาภรณ ์
5. รศ.ดร.ไพบูลย์  ศรีชัยสวสัดิ ์
6. รศ.ดร.ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ 
7. รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลืม้ส าราญ 
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8. รศ.ดร.สุปราณ ี ขวัญบุญจันทร ์
9. ผศ.ดร.ทรงพล  ต่อน ี
10. ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศริ ิ
11. อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 
12. อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน ์
13. อ.ดร.แอน  มหาคีตะ 
14. อ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง 
15. อ.ดร.สิงหา  จันทน์ขาว 

4. ปรัชญาของหลักสูตรสุขศึกษาและ       
พลศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคญัในการจัด     
การเรยีนรู้เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

4. ปรัชญาของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้    
สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   5.1 มีความรู้ความสามารถในประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการจัดการเรยีนรูส้าขาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา       
   5.2 มีความสามารถในกระบวนการ วิจัย
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา และพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง   
   5.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
น าไปใช้ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    5.1 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรูด้้านสุขศึกษาและพลศึกษา    
    5.2 มีทักษะในการวิจัยเพื่อสรา้งองค์
ความรู้ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ 
    5.3 มีคุณธรรม จรยิธรรมในการแสวงหา
องค์ความรู้และจัดการเรยีนรู ้
 

 

6. โครงสร้างหลักสตูร กศ.ม. จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต  ดังต่อไปนี ้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รายวิชา          30 หน่วยกิต 
-วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาแกน    9 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเอก   12 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 

6. โครงสร้างหลักสตูร กศ.ม. 
    6.1 ส าหรับผู้มีประสบการณ์ทาง
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
ดังต่อไปนี ้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รายวิชา          26 หน่วยกิต 
-วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาแกน   11 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเอก     6 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 
   6.2 ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ ์
ทางการศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รายวิชา          32 หน่วยกิต 
-วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาแกน   11 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเอก     6 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 
 - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8 หน่วยกิต 
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7. หมวดวิชาแกน 
พลบ 501  การวิเคราะหส์ถิติทางสุขศึกษา
และพลศึกษา                          3(3-0-6) 
 ทบทวนสถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุม่ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบค่าเฉลี่ย การวเิคราะห์ความแปรปรวน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบ
ความสัมพันธ์ การวเิคราะห์ความถดถอย การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติส าหรับการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

7. หมวดวิชาแกน 
พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา                3(2-2-5) 
 วิเคราะหห์ลักการ ทฤษฎี และแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสตูรสุขศึกษาและพลศึกษา 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสุข
ศึกษาและพลศึกษา  กลยุทธ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา  การบรหิารคณุภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล  การพัฒนาหลกัสูตรให้
สอดคล้องกับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งช้ีของ
การประเมินคณุภาพการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษา 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 502   ระเบียบวิธีวิจัยทาง                  
สุขศึกษาและพลศึกษา               3(3-0-6) 
 หลักการ แนวคิดและวิธีการวิจัย
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา กระบวนการท า
วิจัย การก าหนดปญัหาการวิจัย ตวัแปรและ
สมมติฐาน การสังเคราะห์ผลงานวจิัย การ
ออกแบบการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
การค านวณขนาดตัวอย่าง การเลอืกกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 

พลบ 502 การบริหารงาน สุขศึกษาและ        
พลศึกษาเพื่อ  การประกันคุณภาพการศึกษา  
                                         3(2-2-5) 

สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ 
และแนวโนม้ของการจัดการเรยีนรู้ทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา กับความเป็นครูบน
พื้นฐานปรัชญาที่เกี่ยวข้อง  กลวิธีการจัดการ
ช้ันเรียน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้  การวินิจฉัย วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ การบูรณา
การ การจัดการ 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล การน าเสนอผลงานวิจัย และ
จรรยาบรรณในการท าวิจยัทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ความรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  ออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวัด
และประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการ
เรียนรู้  โดยค านึงถึงคุณธรรม  จรยิธรรมและ
จิตวิญญาณของความเป็นครสูุขศกึษาและพล
ศึกษา 
 

 

พลบ 503 สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุข
ศึกษาและพลศึกษา                 3(2-2-5) 
 การศึกษา ค้นคว้า หลักการ ทฤษฎี 
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา 
เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การบูรณา
การกระบวนทัศนเ์กี่ยวกับสุขศึกษาและพล
ศึกษา การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้
ใหม่ คุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ  และการ
จัดสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา                  3(2-2-5) 
 ศึกษาหลักและวิธีการประเมินการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาในบริบทต่างๆ  สามารถ
สร้างและเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการ
วัดและประเมินผล ตลอดจนการสร้างเกณฑ์
การประเมิน  การสรุปผลและการน าเสนอผล
การประเมินการเรยีนรู้ทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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8. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก    
    2 แขนงวิชา 
  - การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา 
  - การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

8. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก    
    2 สาขาวิชา 
  - สุขศึกษา 
  - พลศึกษา 

 

9. แขนงวิชา: การจัดการเรียนรู้สขุศึกษา 
พลบ 511 การสื่อสารสุขภาพและการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ       3(3-0-6) 
 หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรม
สุขภาพ การให้ข้อมลูสารสนเทศดา้นสุขภาพท่ี
มีอิทธิพลและแรงจูงใจต่อบุคคล สถาบัน ใน
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ 
การป้องกันโรค การสร้างเสรมิสุขภาพ 
นโยบายการดูแลสุขภาพและธรุกจิสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมสขุภาพท่ี
เหมาะสม 

9. สาขาวิชา:  สุขศึกษา 
พลบ 511 กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ สุข
ศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ     3(3-0-6) 
 แนวคิด  หลักการ กระบวนการ  
นโยบาย   กลยุทธ์ทางสุขภาพสุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพทฤษฎีทางสขุศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ  ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
และพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทางสุขภาพ  
การวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา  การ
ประเมินผลการด าเนินสุขศึกษาเพือ่การ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพและการสร้าง
เสรมิสุขภาพในสถานศึกษา สถานพยาบาล
และชุมชน 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 512 การพัฒนาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางสุขศึกษา        3(3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฎีด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อการจดัการเรียนรูท้างสุขศึกษา 
ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายการ
ท างาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางสุขศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

พลบ512  ทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสขุภาพ 3(2-
2-5) 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการ
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับกระบวนการ
ทางการศึกษาท่ีมีผลต่อการเปลีย่นพฤติกรรม 
การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้
ทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ใน
การด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพ 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 513 กระบวนการจัด  การเรียนรู้และ
ประเมินผลทางสุขศึกษา 3(2-2-5) 
 ศาสตร์และศิลป์ของการจดัการเรยีนรู้ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ หลักการ
ออกแบบการเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หลักและวิธีการ
วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคดิและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา 

พลบ.513 การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษา 2(1-
2-3) 
 ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางสุขศึกษา 
วิเคราะหร์ูปแบบ วิธีการ แนวทางเพื่อ
วิเคราะห์การเลือก   ใช้สถิติ และน าเสนอการ
ค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาสุขศึกษาตลอดจน
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางสขุศึกษา 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 611 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา          
3(3-0-6) 
 ทฤษฎีหลักสตูร แนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาหลักสตูรสุขศกึษา 
หลักการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ 
ระบบการก าหนดโครงสร้างและเนื้อหา 

- ปรับออก 
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ระบบการออกแบบหลักสตูร ระบบการน า
หลักสตูรไปใช้ ระบบการประเมินหลักสตูร 
ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับการพฒันา
หลักสตูรสุขศึกษา 
10. แขนงวิชา:  
การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา 
พลบ 521 การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวและ
การเรยีนรู้ทักษะกลไก      3(3-0-6) 
 โครงสร้างและรูปแบบการเคลื่อนไหว 
การประเมินเพื่อวิเคราะหแ์ละพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวของผู้เรียน ประเภทของทักษะกลไก 
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะกลไก การวิจัยทักษะกลไกและ
การเคลื่อนไหว 

10. สาขาวิชา:  พลศึกษา 
พลบ 521 การวิเคราะห์และการสอนทาง        
พลศึกษา  3(2-2-5) 
 แนวคิด ทฤษฎีที่น าไปสู่การเลือก
รูปแบบและสไตล์การสอนทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมที่หลากหลาย หลักการและแนวทางการ
วิเคราะหเ์พื่อน าไปสู่การพัฒนาการสอนให้
สอดคล้องกับกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 

 

พลบ 522 การพัฒนาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา   3(3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฎีด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อการจดัการเรียนรูท้างพล
ศึกษา ท้ังภายในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระบบ
เครือข่ายการท างาน การประยุกตใ์ช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

พลบ 522 การเรียนการสอน พลศกึษาเพื่อ
การออกก าลังกาย   3(2-2-5) 
 การศึกษาแนวลึกเกีย่วกับการควบคุม 
และการท างานประสานกันของการเผาผลาญ
อาหาร การไหลเวียนโลหิต การหายใจ การ
ท างานของกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย
ในการตอบสนองต่อการออกก าลังกาย
รูปแบบต่างๆ หน้าท่ีของระบบต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อร่างกาย การปฏิบัติการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

พลบ 523   กระบวนการจัด การเรียนรู้และ
ประเมินผลทางพลศึกษา              3(3-0-
6) 
 ศาสตร์และศิลป์ของการจดัการเรยีนรู้ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ หลักการ
ออกแบบการเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หลักและวิธีการ
วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคดิและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

พลบ 523 การสัมมนาวิจยัทางพลศึกษา  
                                           2(1-2-3) 
 ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางพลศึกษา 
วิเคราะหร์ูปแบบ วิธีการ แนวทางเพื่อ
วิเคราะห์การเลือกใช้สถิติ และน าเสนอการ
ค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาพลศึกษาตลอดจน
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางพลศึกษา 

 

พลบ 621 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา    
                                      3(3-0-6) 
 ทฤษฎีหลักสตูร แนวคิดและกระบวนการ 
พัฒนาหลักสตูรพลศึกษา หลักการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจด้านการ
ออกก าลังกาย การกีฬา ระบบการก าหนด
โครงสร้างและเนื้อหา ระบบการออกแบบ
หลักสตูร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ ระบบ

- ปรับออก 
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การประเมินหลักสตูร ประเด็นและปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรพลศึกษา 
11. หมวดวิชาเลือก 
พลบ 531 การแนะแนวและให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพ                            3(3-0-6) 
 ประวัติ ปรัชญาและขอบข่ายของการ 
แนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษา การจดับริการแนะแนวสุขภาพใน
โรงเรียนและกลวิธีการให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ การจดักิจกรรมการแนะแนวสุขภาพ 
ฝึกเทคนิคการใหค้ าปรึกษา การสงัเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ บริการ
แนะแนวสุขภาพ การวเิคราะห์และประเมินผล 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพกับบคุลการที่
เกี่ยวข้องกับการแนะแนว 

- ปรับออก 

พลบ 532 การจัดการสร้างเสริมความ
ปลอดภัย                             3(3-0-6) 
 หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี การเกิ ด
อุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ วัฒนธรรมความปลอดภัย จิตส านึก
แห่งความปลอดภัย และพฤติกรรมความ
ปลอดภัย การก าหนดนโยบายและการ
ด า เนิน งานโครงการความปลอดภั ยใน
โรงเรียนและชุมชน 

- ปรับออก 

พลบ 533 หลักการบริหารงานสุขศึกษาและ
สุขภาพ                               3(3-0-6)  
 ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการ
บริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ ระบบและ
กระบวนการบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์ใน
การบริหาร การวางแผน การจัดด าเนินงาน 
และการประเมินงานสุขศึกษาและสร้างเสริม
สุขภาพ บทบาทผู้บริหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง บริบทและแนวโนม้ของการ
บริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ 

พลบ 636 กลยุทธ์และการบริหารจัดการ
โครงการสุขภาพ                        3(2-2-5) 
 ความส าคญัของโครงการ สุขภาพ การ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และ
หรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยทุธ์ 
กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรโครงการ 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสดุ แนวความคิด
และแนวทางในการวางแผนโครงการมี่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ การศึกษาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ การจัดท าข้อเสนอ
โครงการ สังเคราะห์แนวความคดิและแนวทาง
ในการบริหารและการจดัการโครงการสุขภาพ
ให้บรรลตุามแผนยุทธศาสตร ์

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 534 หลักการบริหารงานพลศึกษาและ
กีฬา                                    3(3-0-6) 
 ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการ
บริหารงานพลศึกษาและกีฬา ระบบและ
กระบวนการบริหาร  การสร้างวิสยัทัศน์ใน 
การบริหาร การวางแผน การจัดด าเนินงาน 

- ปรับออก 
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และการประเมินงานพลศึกษาและกีฬา 
บทบาทผู้บริหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริบท
และแนวโนม้ของการบริหารงานพลศึกษา  
และกีฬา 
พลบ 631 การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็ก
พิเศษ                                  3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการจัดการสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ทั้ง
ในกลุ่มเด็กท่ีมคีวาม สามารถพิเศษ กลุ่มเด็กท่ี
มีความบกพร่อง และกลุ่มเด็กท่ียากจนและ
ด้อยโอกาส เทคนิคและประสบการณ์ตา่งๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการสร้างเสรมิสุขภาพส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การวเิคราะห์และ
ก าหนดนโยบายในสถาน ศึกษาเพือ่การจัด
โครงการสร้างเสรมิสุขภาพส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

พลบ 638  การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
สุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ             3(3-0-6) 
 แนวคิดการจดัการศึกษาส าหรับเดก็
พิเศษ หลักสตูรและรูปแบบการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษ นโยบายสุขภาพส าหรับเด็ก
พิเศษ  จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการสร้าง
เสรมิสุขภาพเด็กพิเศษ เทคนคิการจัดการ
เรียนรู้ การบริการสุขภาพและการจัด
สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพส าหรับเดก็พิเศษ การ
วัดและประเมินผล   การจัดการชั้นเรียน  
การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการวาง
แผนการพัฒนาสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 632 พลศึกษาพิเศษ        3(3-0-6) 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาส าหรับ
บุคคลพิเศษ เทคนิคการจัดการเรียนร่วม 
การเขียนโปรแกรมรายบุคคล และการ
วิเคราะห์กิจกรรม อภิปรายถึงความพิการ
ต่างๆ กลยุทธ์การสอน กิจกรรมเสนอแนะ
และกิจกรรมต้องห้ามในวิชาพลศึกษา 

พลบ 634 การออกแบบโปรแกรมกีฬาส าหรับ
เด็กพิเศษ                              3(2-2-5) 
 หลักการ และการออกแบบโปรแกรม
กีฬาส าหรับเด็กพิเศษ การวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษทั้งทางด้าน
สรีรวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา และ
สร้างโปรแกรมกีฬาส าหรับเด็กพิเศษ 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 633  วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษา                      3(3-0-6) 
 คุณลักษณะส าคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษา เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล  การแปลผลข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ
ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
 

- ปรับออก 

พลบ 634 วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา                      3(3-0-6)) 
 คุณลักษณะส าคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา  เทคนิคพ้ืนฐานทีใ่ช้ในการ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล  การแปลผลข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา 

- ปรับออก 
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พลบ 635 อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรม
วิชาชีพ                               3(3-0-6) 
 อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก 
องค์กรกีฬา สถาบันระดับต่าง ๆ ที่ส่งเสรมิ
กีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก จรยิธรรมใน
วิชาชีพ กระบวนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ค่านิยม หลักการในการจดักิจกรรม การมี
น้ าใจนักกีฬา ความรุนแรงในการกีฬา ความ
เสมอภาค สารกระตุ้น เทคโนโลยี การตัดสิน 
การวิจัย และการพัฒนาคณุธรรม 

พลบ 635 อุดมการณ์โอลมิปิกและ
จริยธรรมวิชาชีพ                    3(3-0-6) 
 อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก 
องค์การกีฬา สถาบันระดับตา่งๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการในการจัดกิจกรรม การมี
น้ าใจนักกีฬา ความเสมอภาค เทคโนโลยี การ
วิจัยและการพัฒนาคุณธรรม 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

พลบ 636 การจัดการรายการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา   3(3-0-6) 
 ทฤษฏี หลักการในการวางแผนและการ
จัดรายการกิจกรรมทางการกีฬาทั้งระดับใหญ่
และเล็ก สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
ขององค์การทางการกีฬา การหาและระดมทุน
ส าหรับการจัดกจิกรรมทางการกีฬา และการ
สัมมนา หลักการวางแผนและจัดการกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการกีฬา การจัดการ
บุคลากร การใช้และบ ารุงรักษาสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการกีฬาท้ังในร่มและ
กลางแจ้ง 

- ปรับออก 

พลบ 637 การศึกษาอิสระ        3(3-0-6) 
 ค้นคว้า อ่าน วิพากษ์และวิเคราะห์หัวข้อ
ที่ผู้เรียนเลือกเกีย่วกับการจดัการเรียนรูสุ้ข
ศึกษา หรือการจัดการเรียนรู้พลศกึษา หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 

พลบ 631  การศึกษาอิสระ       3(2-2-5) 
 ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
หรือบทความวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจทางสุข
ศึกษาหรือพลศึกษา ประเด็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 
 

ปรับปรุงรหสัช่ือวิชา 
หน่วยกิต 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

 พลบ 632  การวางแผนและจัดการอุปกรณ์
ส าหรับกจิกรรมทางกาย          3(3-0-6) 
 ศึกษาหลักการวางแผนและการจดัการ
เกี่ยวกับอุปกรณส์ าหรับการจดักิจกรรมทาง
กาย การระดมทุนส าหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่
เหมาะสม การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

รายวิชาใหม ่

 พลบ 633  มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพล
ศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ    3(2-2-5) 
 วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญใน
การสร้างมโนทัศน์เกีย่วกับการสอนพลศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพ เปรียบเทียบ
รูปแบบและยุทธวิธีการสอนพลศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพ 
 

รายวิชาใหม ่
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 พลบ 637 การสื่อสาร และการใหค้ าปรึกษา

ทางสุขภาพ 3(3-0-6) 
 ความหมาย หลักการ ทฤษฎีการสือ่สาร
และการใหค้ าปรึกษาทางสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะกับการสื่อสารทางสุขภาพ การ
จัดการข้อมลูข่าวสารเพื่อการสื่อสารทาง
สุขภาพ กลยุทธ์การสื่อสารกับการสร้างเสริม
สุขภาพและการหลีกเลี่ยงความเสีย่งทาง
สุขภาพ รูปแบบ กระบวน การและเทคนิคการ
ให้ค าปรึกษาทางสุขภาพส าหรับกลุ่มเฉพาะ 
ระเบียบวิธีวิจยัทางการสื่อสารและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ จริยธรรมทาง การ
สื่อสารและการให้ค าปรึกษาทางสขุภาพ 

 รายวิชาใหม ่

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
ล าดับ รายวิชา มาตรฐานความรู้ 

1 พฐ 501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2 พฐ 502 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 2. ความเป็นครู 

3. ปรัชญาการศึกษา 
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

3 พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา 5. จิตวิทยาส าหรับครู 
4 พฐ 504 นวัตกรรมและเทลโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

5 พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
วิชาขีพครู 

7. ภาษาและวัฒนธรรม 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 

 มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
 ด้านที่ 2 ความรู้ 

 มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการศึกษา 
 ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 

สามารถวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ 
 ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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