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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25530091104352
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา.
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Health Education and Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
Master of Education (Health Education and Physical Education)
M.Ed. (Health Education and Physical Education)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
4.2 ไม่น้ อยกว่า 52 หน่ วยกิต ส าหรับ ผู้ที่ ไม่มีป ระสบการณ์ ทางการศึกษาซึ่งประสงค์ขอใบประกอบ
วิชาชีพครู
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สุขศึกษาและพลศึกษา เพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่ ป รั บ ปรุ งจากหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ.2554) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 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. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
8.3 ผู้นาทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
8.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ที่
และปีที่จบ
1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550
ค.ม. (พลศึกษา), 2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ), 2547
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้ าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็น
ต้น ทาให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ในโมเดลที่เรียกว่า ประเทศ
ไทย 4.0 “ประเทศไทย 4.0” เป็น โมเดลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” อย่างน้อย 3 มิติสาคัญ คือ 1.การเปลี่ยนการ
ผลิ ต สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ต กรรม” 2.เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการ
เน้ น ภาคการผลิ ตสิ น ค้าไปสู่ การเน้ น ภาคบริการมากขึ้น โมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นตัว “Reform in Action” ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
การปฏิ รู ป การวิจั ย และการพั ฒ นา และการปฏิ รูป การศึ ก ษาไปพร้อมๆกั น สิ่ งส าคั ญ คื อ การพั ฒ นา
บุคลากรและกาลังคน กาลังแรงงาน อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญให้มีประสิทธิภาพใน
ยุคสมัยที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนด้านการศึกษาหันมาให้ความสนใจในการเร่งพัฒนา
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นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นกาลังพล ในอนาคตของประเทศ ให้มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย
นวัตกรรมใหม่ๆ และมีทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21
ดังนั้น การศึกษาจึงต้องพัฒนาคนให้มีทักษะในการทาวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่
มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ต่อสู้แข่งขันกัน
อย่างเดียวแต่ต้องแข่งขันกันด้วยกลุ่ มบุคคลที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ความชานาญทางพลศึกษาและกีฬา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะที่
จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีกรอบแนวคิด
ของแผนฯ โดยคานึงถึงหลักการสาคัญ 5 ประการคือ 1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (2) ยึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพฒนาฯ ฉบั บที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการ
กาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน
และ (5) ยึ ดหลั กการน าไปสู่ การปฏิบั ติให้ เกิดผลสั มฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี โดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ 2 ประการคือ ประการที่ 1 คือการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอก
ระบบต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนา
ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วม
พัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ประการที่
2 คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ
ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทาเป็น การ
สังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อ ยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจ
กว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
จากยุทธศาสตร์ทั้งสองประการที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นั้นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพนั้นต้องคานึงถึง
ด้านการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนา โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรได้มี
การปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น สั งคมต้ อ งการบุ ค ลากรวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ปฏิ บั ติ งานอย่ างมี ศั ก ยภาพ มี คุ ณ วุฒิ ที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ดั งนั้ น คณะพลศึ ก ษาตระหนั ก ถึ งภาระหน้ าที่ ที่ เป็ น
หน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพนี้โดยตรง จึงจาเป็นต้องดาเนินการจัดให้มีการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไป เพื่อ
สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในการประกอบอาชีพ ซึ่งการพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการพัฒนาคนสู่สังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญ ญา มีจิตส านึกในคุณ ธรรม จริยธรรม มีความเพี ยร
พยายาม และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้สภาพแวดล้อม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจที่ทาให้คนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง
ในปัจจุบันความต้องการบุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
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เพื่ อช่วยส่ งเสริมการเรียนรู้ของนั กเรีย นและการจัดการด้านพลศึกษาและกีฬาของชาติ ทั้ง ในด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสานึกในการส่งเสริมให้เยาวชนและ
คนไทย รักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สามารถพัฒ นาความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเอง เป็นความ
จาเป็นของสถาบัน การศึกษาผู้ผลิตบัณฑิต ต้องจัดพัฒนากระบวน การเรีย นรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยน
แปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่ต้องการของสังคมและสถาบันการศึกษาต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างก้าวกระโดด กระแสการปฏิ รูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้การ
ดาเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศล้วนพยายามพัฒนางานทาง
การศึกษา เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย
การมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความสาคัญกับระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒ นาระบบการผลิ ต การสรรหา และการพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒ นาระบบการบริหารจัดการการศึกษาด้วยธรรมมาภิบาล การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความจาเป็นสาคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับสถานกาณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการรับรู้และคานึงถึงกรอบวิสัยทัศน์ของระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21
อั น เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ งในการพั ฒ นาปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในครั้งนี้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
(พ.ศ. 2553-2567) คือ
1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2) สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมมาภิบาล
การพั ฒ นาหลั กสู ตรการศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสุ ขศึกษาและพลศึกษา ยึด มั่น การ
ออกแบบเพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ อ ยู่ บ นฐานพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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ครอบคลุมทุกประเด็น นั บ ตั้งแต่การพัฒ นาปรับปรุงหลั กสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2554 จนถึงหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2560
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การบริ ห ารจั ดการต้ องมี ความร่ว มมื อและประสานงานร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ในการก าหนด
รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่นิสิตการศึกษา
มหาบัณฑิต ทุกคน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 ความสาคัญ
สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน สาหรับศาสตร์ทางสุข
ศึกษามุ่งเน้น ให้ ผู้ เรียนพัฒ นาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณ ธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ในศาสตร์ทางพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลัง
กาย การเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกาย ดังนั้น หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เห็นความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการทางานและ
คุณภาพชีวิต และให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะสาคัญดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
2. มีภาวะผู้นาทางวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการแสวงหาองค์ความรู้และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผน พัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ซึ่งคาดว่า จะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนา/
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
แผนการเปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.และเกณฑ์
มาตรฐาน คุรุสภา
2. นาข้อมูลประเมินผลการดาเนินงาน
มคอ. 7 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
3. นาสรุปรายงานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้อง การของตลาดแรงงานและ
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การผลิตบัณฑิต
2. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ 1. ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียนการสอน
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม ให้มีความเหมาะสมและมี ความทันสมัย
และมีความทันสมัย
สามารถใช้ง่ายได้โดยสะดวก

1. การได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและการได้รับรองหลักสูตรจาก
สกอ.และคุรุสภา
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

1. ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับรอง
คณาจารย์และนิสติ ระดับบัณฑิตได้รับ การ
ปรับปรุงเหมาะสมและเพียงพอ
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แผนพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง
3. การเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาการใน
การจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

1. สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาการในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ สื่อ
และเนื้อหาภาษาอังกฤษ ให้กับนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. สนับสนุนให้นิสติ เผยแพร่ผลงาน
วิชาการต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
3. สนับสนุนให้นิสติ เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
5. พัฒนาบุคลากรด้านการทาวิจัย 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยเพือ่
การเรียนการสอน
พัฒนาการเรียน การสอนหรือทาวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในสถาบันอื่น
2. สนับสนุนแหล่งทุนในการตี พิมพ์
เผยแพร่ผลงาน วิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการหรือ
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของการ
นาทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้
1. ค่าเฉลี่ยของจานวนนิสติ ในแต่ละรุ่นที่ผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละปีการศึกษา
2. จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
เป็นภาษาอังกฤษ
3. จานวนนิสิตในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีงานวิจัย
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี ผลงาน วิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการ หรือ
ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ต่ออาจารย์ประจา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สาหรับนิสิตที่เลือกแผนผู้ไม่มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์
ทางการศึกษาและประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และ/หรือ สาขา ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้า
และพึ่งพาตนเอง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่างๆ ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
คณะพลศึกษามีวิธีการดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสาหรับนิสิตแรกเข้าเพื่อให้เข้าใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
การเข้าใช้ห้องสมุดทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ
2.4.3 กาหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้ง
เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา
2.4.4 กาหนดให้แต่ละรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้งานอย่างเป็นระบบ
2.4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบันให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
คาดว่าจะสาเร็จ

30
-

30
-

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

30
30
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของหลักสูตรคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.6.1 งบประมาณรายรับ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปีงบประมาณ (บาท)
รายละเอียดรายรับ
2563
7,800,000

2564
7,800,000

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

7,800,000

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

2560
3,900,000

2561
7,800,000

2562
7,800,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อน (40 หน่วยกิตx 1000 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค
การศึกษา) x 2 กลุ่ม
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ
กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ ๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตเท่ากับ 60 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก(อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) (อัตราต่อหัว)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(อัตราต่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2ปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2ปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2ปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2ปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

หน่วย: บาท
ยอดสะสม
(ต่อหัว)

1,200,000
400,000
140,000
571,520
200,000
200,000
2,711,520
26,000
6,500
6,500
13,000
10,700
10,700
19,500
28,608
8,720
6.000
2,080
11,808

45,192
71,192

81,892
101,392
130,000

130,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต เป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก 2
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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1) สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
และทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
2) สาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู ต้อง
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิต (แผน ก 2)
โครงสร้างหลักสูตร

ผู้มีประสบการณ์
ทางการศึกษา

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุม่
4. หมวดวิชาเลือก
5. ปริญญานิพนธ์
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

6 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ผู้ไม่มีพื้นความรู้
หรือประสบการณ์ทางการศึกษา
และประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอกทางการศึกษา หรือมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาน้อยกว่า 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 ลาดับวิชา
เลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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พฐ 501
FE 501
พฐ 502
FE 502
พฐ 503*
FE 503
พฐ 504*
FE 504
พฐ 505*
FE 505

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
Philosophy of Education for Development
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
Research and Statistics in Education
จิตวิทยาทางการศึกษา
Education Psychology
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Education Innovation and Information Technology
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
Languages and Culture for Teacher Professional Development

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสาหรับผูไ้ ม่มีพื้นฐานความรูห้ รือประสบการณ์ทางการศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติม

พลบ 501
PEG 501
พลบ 502
PEG 502
พลบ 503
PEG 503
พลบ 504
PEG 504

พลบ 511
PEG 511
พลบ 512
PEG 512
พลบ 521
PEG 521
พลบ 522
PEG 522

2. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 11 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา
Instruction and Curriculum Development in Health Education
and Physical Education
การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
Administration in Health Education and Physical Education for
Educational Quality Assurance
การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา
Measurement and Assessment in Health Education and
Physical Education
การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
Research Seminar in Health Education and Physical Education
3. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม กาหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังนี้
กลุ่มวิชาสุขศึกษา
กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ
Paradigm on Health Health Education and Health Promotion
ทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
Application of Behavioral and Educational Theories for Health
Promotion
กลุ่มวิชาพลศึกษา
การวิเคราะห์และการสอนทางพลศึกษา
Instructing and Analyzing of Physical Education
การเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อการออกกาลังกาย
Teaching Physical Education for Fitness

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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พลบ 631
PEG 631
พลบ 632
PEG 632
พลบ 633
PEG 633
พลบ 634
PEG 634
พลบ 635
PEG 635
พลบ 636
PEG 636
พลบ 637
PEG 637
พลบ 638
PEG 638
พลบ 639
PEG 639
พลบ 641
PEG 641

ปพท 691
GRT 691
ศษ 531
ED531
ศษ 532
ED532
ศษ 533
ED533

4. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยนิสิตต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในสาขาวิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดย
มีคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรฯ จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
การวางแผนและจัดการอุปกรณ์สาหรับกิจกรรมทางกาย
3(3-0-6)
Planning and Implementation of Physical Activities
มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
3(2-2-5)
Concepts for Physical Education Instruction and Fitness Development
การออกแบบโปรแกรมกีฬาสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
Designing Sports Program for the Special Child
อุดมการณ์โอลิมปิคและจริยธรรมวิชาชีพ
3(3-0-6)
Olympism and Professional Ethics
กลยุทธ์ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
Strategies and Health Project Management
การสื่อสาร และการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication and Counselling
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
Learning Management for Special Child Health Development
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Elderly Health Promotion
การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
Health Education and Physical Education Media and Learning
Innovation Management
5. ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master’s Thesis
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดให้เรียนจานวน 8 หน่วยกิต ดังนี้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
Practicum in Professional Teaching
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Internship in Professional of Teaching I
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Internship in Professional of Teaching II

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

12 หน่วยกิต

2(0-4-2)
3(0-16-0)
3(0-16-0)

14

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ (แบบ ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ ผู้ไม่มีประสบกาณ์ทางการศึกษา และ
ทางการศึกษา ประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพครู

พฐ 501
พฐ 502
พฐ 503
พลบ501

ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
และพลศึกษา
พลบ502 การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการ 3(2-2-5)
ประกันคุณภาพการศึกษา
รวมจานวนหน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ทางการศึกษา ประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู



9

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)
พลบ... ....................(วิชาบังคับเฉพาะกลุม่ )
6
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(0-4-2)
รวมจานวนหน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

พฐ 504
พฐ 505
ศษ 532

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ทางการศึกษา ประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
2(1-2-3)
การศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
2(1-2-3)
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-16-0)
ครู 1
รวมจานวนหน่วยกิต

-



-




0

7

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

พลบ
504
พลบ....
ปพท691
ศษ 533

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ทางการศึกษา ประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู

การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา

2(1-2-3)





............................................(วิชาเลือก)
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2
รวมจานวนหน่วยกิต

3
3(0-160)



-





5

8

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

12

ผู้มีประสบการณ์ ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และ
ทางการศึกษา ประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู


12


12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ501
ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
FE501
Philosophy of Education for Development
ทาความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและ
แนวคิดทางการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณค่าความเป็นครู จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูป การศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนา
ประเด็นปัญหาทางการศึกษา กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์
จากกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักใน
บทบาทของครูในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนและความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพื่อนาพาสังคมไทยไปสู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต การพึ่งพาตนเอง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
พฐ 502
FE 502

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Statistics in Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและ
เลือกใข้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทาข้อมูลเพื่อ
พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์
งานวิจัย ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปั ญ หาเพื่ อนาไปสู่ การพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบั ติ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป การแปลผล
และการเขียนรายงานการวิจัย
พฐ 503*
FE 503

จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้
คาปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ความคิด เชาวน์ ปั ญ ญา ความถนั ด เขาวน์อารมณ์ บุ คลิ กภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุ ขภาพจิตและการ
ปรับตัว ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
พฐ 504*
FE 504

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
Education Innovation and Information Technology
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา การ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการพัฒนาโครงงานสื่อ นวัตกรรม
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นฐาน
พฐ 505*
FE 505

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
2(1-2-3)
Languages and Culture for Teacher Professional Development
ศึ กษาและวิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ และธรรมชาติ ของภาษา วั ฒ นธรรมในการใช้ ภ าษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ ทักษะการนาเสนอ และการใช้
แหล่ งข้ อมู ลสารสนเทศทางวิชาการเพื่ อพั ฒ นาวิชาชี พครู เข้าใจและเห็ นคุ ณค่ าของภาษาในฐานะที่ เป็ น
เครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิช าส าหรับ ผู้ ไม่ มี พื้น ฐานความรู้ห รือ ประสบการณ์ ท างการศึ กษาต้อ งเรีย น
เพิ่มเติม

2) หมวดวิชาบังคับ
พลบ 501
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
PEG 501
Instruction and Curriculum Development in Health Education and
Physical Education
วิเคราะห์ ห ลักการ ทฤษฎี และแนวโน้มในการพัฒ นาหลั กสู ตรสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบและกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้ องกับ เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณ ภาพการศึ กษาในสถาบั นการศึกษาเพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
พลบ 502
PEG 502

การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administration in Health Education and Physical Education for
Educational Quality Assurance
สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและ
พลศึก ษา กับ ความเป็ น ครู บ นพื้ น ฐานปรัช ญาที่ เกี่ย วข้ อง กลวิธีการจัดการชั้ นเรีย น สิ่ งแวดล้ อมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การบูรณา
การ การจัดการความรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
เหมาะสมกับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ โดย
คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษา
พลบ 503
PEG 503

การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Assessment in Health Education and Physical Education
ศึกษาหลักและวิธีการประเมินการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในบริบทต่างๆ สามารถ
สร้างและเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณ ภาพและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการสร้างเกณฑ์การประเมิน การสรุปผลและการนาเสนอผลการประเมินการเรียนรู้
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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พลบ 504
PEG 504

การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
2(1-2-3)
Research Seminar in Health Education and Physical Education
ศึกษาค้น คว้างานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางเพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้สถิติ และนาเสนอการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 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 ปัจจัยกาหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
กลวิธีท างสุ ขภาพ การวางแผนการด าเนิ น งานสุ ข ศึ กษา การประเมิ น ผลการด าเนิ น สุ ขศึ ก ษาเพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา สถานพยาบาลและชุมชน
พลบ 512
PEG 512

ทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Application of Behavioral and Educational Theories for Health Promotion
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของมนุษย์กับกระบวนการทางการศึกษาที่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้ทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ใน
การดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
พลบ 521
PEG 521

การวิเคราะห์และการสอนทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Instructing and Analyzing of Physical Education
แนวคิด ทฤษฎีที่น าไปสู่การเลือกรูปแบบและสไตล์การสอนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่
หลากหลาย หลักการและแนวทางการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับกลไกการ
เคลื่อนไหวเพื่อออกกาลังกายและเล่นกีฬา
พลบ 522
PEG 522

การเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Teaching Physical Education for Fitness
การศึกษาแนวลึ กเกี่ย วกับ การควบคุม และการทางานประสานกันของการเผาผลาญ
อาหาร การไหลเวียนโลหิต การหายใจ การทางานของกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายในการตอบสนองต่อ
การออกกาลังกายรูปแบบต่างๆ หน้าที่ของระบบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย การปฏิบัติการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
4) หมวดวิชาเลือก
พลบ 631
การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
PEG 631
Independent Study
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยหรือบทความวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจทางสุขศึกษา
หรือพลศึกษา ประเด็น ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมในวิช าชีพ ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
นาเสนอผลการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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พลบ 632
PEG 632

การวางแผนและจัดการอุปกรณ์สาหรับกิจกรรมทางกาย
3(3-0-6)
Planning and Implementation of Physical Activities
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์สาหรับการจัดกิจกรรมทางกาย
การระดมทุนสาหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง
พลบ 633
PEG 633

มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
3(2-2-5)
Concepts for Physical Education Instruction and Fitness Development
วิเคราะห์องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างมโนทัศน์ เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพ เปรียบเทียบรูปแบบและยุทธวิธีการสอนพลศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
พลบ.634
การออกแบบโปรแกรมกีฬาสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
PEG 634
Designing Sports Program for the Special Child
หลั ก การ และการออกแบบโปรแกรมกี ฬ าส าหรั บ เด็ ก พิ เศษ การวิ เคราะห์ ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษทั้งทางด้านสรีรวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา และสร้างโปรแกรมกีฬา
สาหรับเด็กพิเศษ
พลบ 635
PEG 635

อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวิชาชีพ
3(3-0-6)
Olympism and Professional Ethics
อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก องค์การกีฬา สถาบันระดับต่าง ๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการในการจัดกิจกรรม การมีน้าใจนักกีฬา ความเสมอภาค เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
คุณธรรม
พลบ 636
PEG 636

กลยุทธ์ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ
3(2-2-5)
Strategies and Health Project Management
ความสาคัญของโครงการ สุขภาพ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และหรือ
ยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุ ทธ์ กระบวนการบริห ารจัดการตามวงจรโครงการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึง
จุดสิ้นสุด แนวความคิดและแนวทางในการวางแผนโครงการมี่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ การศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็ น ไปได้ของโครงการ การจั ดทาข้อเสนอโครงการ สั งเคราะห์ แนวความคิดและแนวทางในการ
บริหารและการจัดการโครงการสุขภาพให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
พลบ 637
PEG 637

การสื่อสาร และการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication and Counselling
ความหมาย หลั ก การ ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารและการให้ ค าปรึ ก ษาทางสุ ข ภาพ นโยบาย
สาธารณะกับ การสื่ อสารทางสุขภาพ การจัดการข้อมูล ข่าวสารเพื่อการสื่อสารทางสุขภาพ กลยุทธ์การ
สื่อสารกับ การสร้างเสริมสุ ขภาพและการหลี กเลี่ยงความเสี่ยงทางสุ ขภาพ รูป แบบ กระบวนการและ
เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาทางสุ ข ภาพส าหรั บ กลุ่ ม เฉพาะ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางการสื่ อ สารและการให้
คาปรึกษาทางสุขภาพ จริยธรรมทางการสื่อสารและการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
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พลบ 638
PEG 638

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
Earning Management for Special Child Health Development
แนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กพิเศษ นโยบายสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการสร้างเสริมสุขภาพเด็ กพิเศษ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การบริการสุขภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ การวัด
และประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการวางแผนการพัฒนาสุขภาพสาหรับ
เด็กพิเศษ
พลบ 639
PEG 639

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Elderly Health Promotion
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
การช่ว ยเหลื อผู้ สู งอายุ ที่ มีปั ญ หาสุ ข ภาพ ทั ก ษะการช่ว ยเหลื อการเคลื่ อ นไหว การนัน ทนาการ/สั งคม
ผู้สูงอายุ การออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ประเด็นและแนวโน้มการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พลบ 641
PEG 641

การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
Health Education and Physical Education Media and Learning
Innovation Management
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา การวิเคราะห์
ระบบการจัดการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษาและพลศึก ษา หลักการสร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา การประเมินคุณภาพสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษาและพลศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
ปพท 691
GRT 691

5) ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Merter’s Thesis

12 หน่วยกิต

6) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศษ 531
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2(0-4-2)
ED531
Practicum in Professional Teaching
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน สภาพงาน
ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
ทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และนาไปประยุกตืใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาพ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาวิชาเอก ฝึก
ปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจน
จัดกิจกรรมอาสา และโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นา
ความเป็นครูมืออาชีพ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ศษ 532
ED532

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
3(0-16-0)
Internship in Professional of Teaching I
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่
การปฏิบัติการสอน และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาของคุ รุส ภา เป็ น เวลา 1 ภาคเรีย น ภายใต้ ก ารนิ เทศร่ว มกั น ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้ นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึ กษากับอาจารย์นิเทศการศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ชั่วโมง จัดทา
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
ศษ 533
ED533

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
3(0-16-0)
Internship in Professional of Teaching II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การ
ปฏิ บั ติก ารสอน และฝึ ก ปฏิ บั ติ งานวิช าชี พ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาของคุ รุส ภา เป็ น เวลา 1 ภาคเรีย น ภายใต้ ก ารนิ เทศร่ว มกั น ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรี ย น การศึ ก ษาและบริ ก ารชุม ชน งานอื่น ๆที่ เกี่ย วข้ องกับ สถานศึก ษา น าผลการประเมิ น มา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศการศึกษาและเพื่อน
นิ สิตเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่ อสาร และ/หรือ face to face อย่างน้อยสั ปดาห์ ล ะ 1
ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ที่
และปีที่จบ
1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550
ค.ม. (พลศึกษา), 2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ), 2547
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ที่
และปีที่จบ
1 อ.ดร.สาธิน ประจันบาน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
2 อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2550
ค.ม. (พลศึกษา), 2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
3 อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ),
2547
ค.ม. (สุขศึกษา), 2550
ค.ด. (สุขศึกษาและ พลศึกษา), 2558
4 ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ กศ.บ. (พลศึกษา), 2524
กศ.ม. (พลศึกษา), 2526
M.S. (Physical Education: Sport
Biomechanics), 2536
Ed.D. (Physical Eduation:
Pedagogy), 2541
5 รศ.ดร.ธาวุฒิ
กศ.บ. (พลศึกษา), 2524
ปลื้มสาราญ
ค.ม. (พลศึกษา), 2526
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), 2557
6 รศ.ดร.ภาคภูมิ
กศ.บ. (พลศึกษา), 2525
รัตนโรจนากุล
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา), 2555
7 รศ.ดร.สุปราณี
ขวัญบุญจันทร์

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

8 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

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

9 อ.ดร.พิมพา
ม่วงศิริธรรม

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

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University,
USA
University of Massachusetts, Amherst, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
CentroEscolar University,
The Philippines
Centro Escolar University,
The Philippines
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The United States Sports
Academy, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ที่
และปีที่จบ
10 อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2533
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),
2535
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), 2537
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผล การศึกษา),
2551
11 ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2533
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 2556
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539
วท.ม. (ชีวสถิติ), 2541
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), 2545
12 อ.ดร.ธงชาติ พู่เจริญ กศ.บ. (พลศึกษา), 2525
กศ.ม. (พลศึกษา), 2530
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
13 อ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง วท.บ. (พลศึกษา), 2550
ค.ม. (พลศึกษา), 2552
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
14 อ.ดร.แอน มหาคีตะ วท.บ. (พลศึกษา), 2542
กศ.ม. (พลศึกษา), 2544
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว), 2557
15 อ.ดร.ธิติพงษ์ สุขดี
กศ.บ. (พลศึกษา), 2549
กศ.ม. (พลศึกษา), 2552
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2559
16 อ.ดร.บุปผา
กศ.บ. (สุขศึกษา), 2523
ปลื้มสาราญ
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2530
ปร.ด. (บริหารการศึกษา), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คณะพลศึกษาได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ดังนี้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการบริหารการจัดการ หลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ประกอบการของ
องค์กรต่างๆ และเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
พัฒ นาการของนักเรียนและนาเสนอผลการศึกษา ซึ่งนิสิตจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจากการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พลบ 501 การพัฒ นาหลักสูตรและ การสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา พลบ
502 การบริ ห ารงานสุ ขศึกษาและพลศึกษาเพื่ อการประกัน คุณ ภาพการศึกษา พลบ 503 การวัดและ
ประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา และ ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิ ต
บู รณาการเนื้ อหาความรู้ในวิช าเอกสุ ขศึกษาและพลศึกษาและวิชาชีพครูสู่ การปฏิ บัติการสอนและฝึ ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
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) ให้ผลสะท้อนและคาปรึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศประจาโรงเรียน (อาจารย์พี่เลี้ยง) และผู้บริหารสถานศึกษา
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและ
พลศึกษาและรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และ
รายวิชาการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- สามารถปฏิบัติการแปลงหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
รายวิชาสัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายปัญหาและผลกระทบของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากสภาพจริงของสถานศึกษา
- สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการบน
พื้นฐานวิจัยปฏิบัติการชัน้ เรียน
- มีความประพฤติอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- มีจรรยาบรรณนักวิจัย
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู รายวิชาการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
- มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้บังเกิดผลสูงสุดแก่ผู้เรียน
- มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุม่
สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน

ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1

1 วัน/สัปดาห์
เป็นเวลา 2 เดือน

ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2

1 วัน/สัปดาห์
เป็นเวลา 2 เดือน

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. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รูปแบบ แผน ก. แบบ ก 2 กาหนดให้
ทาวิจัย จานวน 12 หน่วยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดทาปริญญานิพนธ์
ตามประกาศของบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสาเร็จ
การศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การดาเนินการวิจัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็น
การวิจัยรายบุคคลที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ
พัฒนางานสุขศึกษา และ/หรือพลศึกษา ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การออกกาลังกาย และกีฬา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)
1) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในฐานะนักวิจัยด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม
2) ตระหนั กในความส าคัญ และดาเนินการวิจัยตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ/หรือสัตว์ทดลอง
3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจั ยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น
5.2.2 ด้านความรู้ (Knowledge)
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับที่เพียงพอเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของงานวิจัย
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
1) ไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และทาการวิจัยด้วยจิตสานึกที่จะอุทิศ
กาลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
2) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสนอแนะหรือชี้นาแนวทางในการจัดการปัญหา และ/หรือแนวทาง
การพัฒนาสุขศึกษาและ/หรือพลศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility)
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับและยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยของตนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัยในระหว่างศึกษาวิจัย
2) ยอมรับ ความเห็ น เพื่ อการแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยจากผู้ ที่เกี่ยวข้ องรวมทั้งการเสนอ
ผลงานวิจัยตามเสนอแนะที่ดี เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเชื่อถือได้
5.3 ช่วงเวลา (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปีภาค
การศึกษา ช่วงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) นิ สิตเสนอหั วข้อเรื่องการวิจัยตามความสนใจ ความถนัดและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ สุ ข
ศึกษาและ/หรือพลศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมการจัดทาปริญญานิพนธ์ตามความความเชี่ยวชาญในศาสตร์ สุขศึกษา
และ/หรือพลศึกษาตามหัวข้อเรื่องการวิจัยของนิสิต และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
3) นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5
4) การดาเนินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนิสิต ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดของบัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน)
1) การประเมิ น ผลงานวิจั ย ตามรูป แบบปริญ ญานิ พ นธ์ เป็ น ไปข้ อ ก าหนดของบั ณ ฑิ ต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) การทวนสอบผลการประเมินปริญญานิพนธ์ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมซื่ อ สั ต ย์ อ ดทนและ
เสียสละเพื่อสังคมและมีจรรยาบรรณในการ
ทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านสุขศึกษา
และพลศึกษาเป็นอย่างดี

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละในวิชาชีพ และให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของนั ก วิจั ย การท างานวิจั ย ในรายวิชาบรรยายและ
สัมมนา
บรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนา ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ ทฤษฎี และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ด้าน
สุขศึกษาและพลศึกษา
3. มี ส ามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจ ารณ์ การฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์การวิจัย จัดอภิปราย สัมมนาและฝึก
งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชา อย่าง พัฒนางานวิจัย
มีวิจารณปัญญา
4. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
มีการมอบหมายงานกลุ่มเน้นการอภิปราย การนาเสนอ การรายงานผล และ
ทาวิจัยเป็นทีม
5. มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา และการบริการวิชาการแก่สังคม
บุคคลอื่นสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ตาม
บริบทที่ได้รับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ 1. กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั ทุก
วิชาการ/วิจัย และมีจติ อาสา
รายวิชา
2. กาหนดให้มีนิสติ จัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ 1. จัดกิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมูล
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา มี
ภาคสนาม
ความเป็นกลาง มีความรู้ความ 2. ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ
เข้าใจ เคารพศักดิศ์ รีของผู้อื่น เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นา
ทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบและปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. อภิปราย สัมมนาในชั้นเรียน และ
นาเสนอผลงาน
1. กาหนดบทลงโทษหากส่งงานล่าช้า
กว่ากาหนดและกระทาการใดๆ ทีข่ ัด
ต่อข้อบังคังของมหาวิทยาลัย

วิธีการวัดและประเมิน
1. การพิจารณาผลงานของนิสิตและมีบทลงโทษ
หากคัดลอกผลงานของผู้อื่น
2. การสรุปผลการรายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ
1. การบันทึกและจัดระบบข้อมูลการจัดการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
2. การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคติ เน้นความ
เป็นกลางในการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การสังเกตพฤติกรรม การเป็นผูน้ ากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
2. การนาเสนอรายงาน
1. การประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
และการส่งงานตามกาหนดเวลาทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความรู้และความเข้าใจใน 1. บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่วมกัน
การจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาและ ระหว่างอาจารย์กับนิสติ
พลศึกษา
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและ พลศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีที่ ทันสมัย
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในรายวิชา
ต่างๆ
4. เข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
2. สามารถสร้างงานวิจัยจาก 1. กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ
ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สุข ที่สนใจ
ศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
2. ฝึกการทางานวิจัยเดี่ยว
เผยแพร่งานในระดับชาติหรือ 3. ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย
นานาชาติ
3. ติดตามความก้าวหน้ารู้เท่า 1. กาหนดให้นิสิตเผยแพร่บทความวิจัย
ทันการเปลีย่ นแปลงทางวิชาการ 2. จัดโครงการศึกษา ดูงาน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
4. กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองแล้วนามารายงานในห้องเรียน

วิธีการวัดและประเมิน
1. แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูลการจัดการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
2. การสอบกลาง และปลายภาคการศึกษา
3. การทาโครงงาน/รายงาน
4. การนาเสนอผลงาน
5. การสรุปบทความวิจัยและการเขียนวิพากษ์

1. การนาเสนอหัวข้อวิจัย และนาเสนองานวิจัย
2. สอบเค้าโครงวิจัย
3. สอบปากเปล่า
1. การนาเสนอผลงานวิจัย
2. จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. จานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
4. ประเมินคุณภาพการรายงานของนิสิต

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
1. สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการจัดการ
เรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา โดย
ใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู้
2. สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือ
ท้าทายทฤษฎีอันนามาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่
3. สามารถบูรณาการงานวิจัย
ด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เพื่อนาไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
4. รู้เท่าทันและมีวจิ ารณญาณใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

1. ทาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางด้าน 1. ข้อสอบแต่ละรายวิชาเน้นการคิดวิเคราะห์
การจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดอภิปราย สัมมนา
2. ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารเพือ่
การวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์
1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม

1. การนาเสนอผลงาน
2. การวิพกษ์งานของผู้อื่น

1. มีการทางานเก็บข้อมูลด้านการ
จัดการเรียนรู้ฃสุขศึกษาและพลศึกษา

1. จานวนงานวิจัยภาคสนาม

1. จานวนกิจกรรม/โครงการ
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
กลยุทธ์การสอน
รับผิดชอบ
1.สามารถใช้ภาษาไทยในการ
1. จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้นิสิต
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ได้ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
2. สามารถให้ความรู้ คาปรึกษา 1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
คาแนะนา และความช่วยเหลือ แก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
ทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
3. สามารถจัดการข้อโต้แย้งและ 1. กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นาผู้ โครงการ
ร่วมทีมทางาน
2. มอบหมายให้นิสติ ทาง่านกลุ่ม
3. ให้นิสิตกาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การทางานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมิน
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. การนาเสนอผลงาน
3. การเขียนรายงาน
-จานวนกิจกรรม/โครงการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. การนาเสนอผลงาน
3. แบบประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
และประเมินโดยผู้สอน

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
กลยุทธ์การสอน
และการใช้เทคโนโลยี
1. สามารถใช้เทคโนโลยี
1. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล อาจารย์เสนอแหล่งข้อมูลค้นคว้าแต่ละ
และการนาเสนอรายงาน
รายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์
3. มอบหมายให้นิสติ ส่งงานและแสดง
ความคิดเห็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. สามารถใช้ซอฟท์แวร์และ
1. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติมาบรรยาย
งานวิจัย
2. ให้นิสิตทางานวิจัย
3. สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมูล
3. สามารถใช้ตรรกะในการ
1. การอภิปราย สัมมนา แลกเปลีย่ น
สื่อสารและการนาเสนอรายงาน ความคิดเห็น
อย่างมีลาดับขั้นตอน
2. การนาเสนอรายงาน
3. การกาหนดเกณฑ์การนาเสนอ
ผลงาน

วิธีการวัดและประเมิน
1. ประเมินจากสถิติการใช้ระบบอินเตอร์เน็ทใน
การเรียนและการส่งงาน

1. การประเมินจากแบบฝึกในรายวิชา
2. การนาเสนอผลงาน

1. การประเมินตามแบบประเมินการนาเสนอ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย และมีจิตอาสา
1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษา มีความเป็นกลาง มีความรูค้ วามเข้าใจ
เคารพศักดิศ์ รีของผู้อื่น
1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.2 สามารถสร้างงานวิจัยจากความรู้ด้านการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเผยแพร่
งานในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3 ติดตามความก้าวหน้ารูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู้
3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอันนามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนาไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
3.4 รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
4. ด้านทักษะความ
4.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่ สารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4.2 สามารถให้ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนา และความช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
ความรับผิดชอบ
4.3 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นาผู้รว่ มทีมทางาน
5. ด้านทักษะการคิด
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการนาเสนอรายงาน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 5.2 สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิตเิ พื่อวิเคราะห์งานวิจัย
สื่อสารและ การใช้
5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการนาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

5.ทักษะการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา ระหว่างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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

            









            









            









            









            









หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
-วิชาสาหรับผู้ที่มีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

-วิชาสาหรับผู้ที่มีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา
พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

5.ทักษะการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา ระหว่างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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
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วิชาบังคับ
พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา
พลบ 502 การบริหารงานสุขศึกษาและ พลศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา
พลบ 504 การสัมมนาวิจยั ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม
พลบ511 กระบวนทัศน์ทางสุขภาพสุขศึกษาและการสร้างเสริม
สุขภาพ
พลบ512 ทฤษฎีทางการ ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ
พลบ521 การวิเคราะห์และการสอนทางพลศึกษา
พลบ522 การเรียนการสอนพลศึกษาเพือ่ การออกกาลังกาย

          











          











          
          
















            









            









            



















































            









            









             
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1              
ศษ 533 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2              













วิชาเลือก
พลบ631 การศึกษาอิสระ
พลบ632 การวางแผนและจัดการอุปกรณ์สาหรับกิจกรรม
ทางกาย
พลบ633 มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ
พลบ634 การออกแบบโปรแกรมกีฬาสาหรับเด็กพิเศษ
พลบ635 อุดมการณ์โอลิมปิคและจริยธรรมวิชาชีพ
พลบ636 กลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการสุขภาพ
พลบ637 การสื่อสาร และการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
พลบ638 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ
พลบ639 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พลบ641 การจัดการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษา
และพลศึกษา














































































ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

32

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและกาหนดรายวิชาที่จะทาการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการเรียน จากนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการทวนสอบไปดาเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา และนาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อ
ร่วมกันพิจารณา ในกรณีที่พบข้อเสนอแนะ จะมีการแจ้งผู้สอน ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน ในการจัดทา มคอ.3
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แผน ก แบบ ก 2
3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
พิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติ หรื อระดั บนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่ น าเสนอฉบั บสมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศเพื่อแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้อาจารย์ใหม่
1.2 คณะและภาควิชาชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
1.3 คณะและภาควิชากาหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์ และนาความที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัย
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2.2 คณะและภาควิชาส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ
การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตฐาน
1.1 กาหนดให้ มี คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ดาเนิ นการบริห ารหลั กสู ตรให้ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
1.2 กาหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 กาหนดระบบการรับนิสิต โดยกาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร
และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกั บคุณสมบัติของนิสิต เพื่อให้ได้นิสิตที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพื่อให้
สามารถเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้หากนิสิตที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่
ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตตลอดหลักสูตรและจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทุกปีการศึกษา
1.5 จัดและทบทวนให้ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่คานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
1.7 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน
1.8 กาหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาให้นิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.10 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
1.11 กาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในแต่ละรายวิชาเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งกาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
1.12 หลักสูตรจะดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง
1.13 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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2. บัณฑิต
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรการศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสุ ขศึกษาและพลศึกษา วางแผน
ติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช้ใน
การบริหารหลักสูตรเพื่อสะท้อนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ควบคุมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่
3. นิสิต
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการศึก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา วางแผน
ติดตาม และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการ
ดูแล การให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 มีระบบการการรับนิสิต ทบทวนเกณฑ์ วิธีการการรับนิสิตให้คลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1.2 มีระบบการเตรีย มความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการให้
ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร ความพร้อมท้งทางร่างกายและจิตใจ
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
3.2.1 มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ านวิ ช าการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและค าปรึก ษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอื่นๆ
3.2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสิต
3.2.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
3.3.2 จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
3.3.4 สารวจความพึงพอใจของนิสิต
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้
อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 คณาจารย์พิเศษ
ในกรณี ที่ ค ณะพลศึ ก ษามี อ าจารย์ ป ระจ าไม่ เพี ย งพอในการจั ด การเรีย นการสอน ให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1จั ด ให้ มี คณะกรรมการประสานงานรายวิช า ท าหน้ าที่ กากั บ และติ ด ตาม จัด ท า มคอ.3-7 วาง
แผนการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และติ ด ตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน
5.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
5.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
5.5.1 มีการวางแผนการดาเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
2) จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
3) จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4
5.5.2 มีการดาเนินการตามแผนและการจัดทารายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
2) รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6
3) รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ตารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) ตามสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สานัก หอสมุดกลางสานักสื่อและเทคโนโลยี
สานักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
เครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลั ยจั ดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิ ตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียน การสอน
จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เ รียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

-

-

√

√

√

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

38

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ ผู้ ส อนสั งเกตพฤติ ก รรมของนิ สิ ต ที่ แ สดงถึ งความเข้ า ใจ ซั ก ถามนิ สิ ต เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ สนทนา หรือแบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผู้ส อนประเมินการเรียนรู้ของนิสิ ตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การร่ว มกิจกรรม
การทากิจกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบผลที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์
การสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็น แบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิ ธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิตและความ
สอดคล้องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิต
ที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผล การดาเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรและ
การสารวจการได้งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาประจ าปี ทุ ก ปี ตามตัว บ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค
การศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เสนอผลการด าเนิ น การรายวิ ช าต่ อ คณบดี ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะและวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการประเมินในข้อ
2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1.รศ.วีนัส ปัทมภาสพงษ์
1. หน้าสารบัญ อยากกลับไปตรวจสอบหัวข้อเรื่องการพิมพ์ การใส่จุด
ไข่ปลา หัวข้อในสารบัญไม่ตรงกบหัวข้อเรื่องในเนื้อหา
2. ควรปรับข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้อง
นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเขียนให้สอดคล้องกันมากขึ้น
3. ข้อ 2.4.3 กาหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล ควรปรับภาษา
เขียนใหม่
4. หมวดปริญญานิพนธ์ ขอให้ปรับและตรวจสอบ
5.ตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่าย และการพิมพ์หน้าที่ 13 อีกครั้ง
6. ควรตรวจสอบจานวนหน่วยกิตอีกครั้ง
7. ควรตรวจสอบแผนการศึกษาหน้า 19 และ 20 เกี่ยวกับจานวนหน่วย
กิตในหน้าที่ 14 และ 15 ไม่ตรงกัน
8. ควรเปลี่ยนชื่อวิชาประเด็นและแนวโน้มการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เป็นชื่อวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
9. เรื่องความหมายของรหัสวิชา ควรปรับและให้ความหมายให้ตรงกัน
2. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
1. ควรปรับลดจานวนหน่วยกิต
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ PEG… Instructing and Analyzing of
Physical Education
4. วิชา พลบ..วิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอน สามารถรวมกับวิชาสัมมนา
วิจัยได้
5. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา พลบ... อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวิชาชีพ
เป็นชื่อ ปรัชญา อุดมการณ์และจริยธรรมวิชาชีพ
6. ปรับคาอธิบายรายวิชาการประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิด
ในผู้เรียนวัยต่างๆ
3. รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
1. ควรบูรณาการหมวดวิชาเอก ไม่ควรแยกวิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอก
สุขศึกษา ควรรวมเป็นหมวดวิชาเอกเดียวกัน
2. ควรให้วิชาการวัดและประเมินผลเป็นวิชาแกน และใช้ชื่อวิชาการวัด
และประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา พลบ.. การประยุกต์ทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เป็นชื่อทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
4. ศึกษาหรือทบทวนการใช้คา เช่น การจัดการเรียนรู้ หรือ การเรียน
การสอน ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
5. เพิ่มวิชาสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา
เป็นวิชาเลือก

การดาเนินการ
ปรับปรุง
ดาเนินการตาม
คาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข

ดาเนินการตาม
คาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตาม
คาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. วิชา พฐก 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้เปลี่ยนชื่อ
วิชาใหม่ขอให้ปรับชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาใหม่
7. วิชา พลบ... วิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอน สามารถบูรณาการ
ได้
8. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping
4. อ.ดร.สุนทรี ศิริอังกูร
1. ควรปรับคาอธิบายรายวิชา พลบ 502 การบริหารงานสุขศึกษาและ
พลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีเนื้อหาการบริหารงาน
เข้าไป
2. ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 41 หน่วยกิตเป็น 39 หน่วยกิต
3. คาอธิบายวิชา พลบ 501 ตรง กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ควรใส่ในคาอธิบายรายวิชา พลบ 503 การประกันคุณภาพการศึกษา
5. อ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
1. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา ยุทธวิธีการประเมินผลทางพลศึกษา เป็นชื่อ กล
ยุทธ์การประเมิน ผลทางพลศึกษา
2. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา การสัมมนาวิจัยทางพลศึกษา และการสัมมนาวิจัย
ทางสุขศึกษา เป็นการสัมมนาทางพลศึกษา/การสัมมนาทางสุขศึกษา
3. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา วิจัยเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอน เป็น การ
วิจัยการสอนและการเรียนรู้
4. ควรปรับ Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกัน

การดาเนินการ
ปรับปรุง

เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข

ดาเนินการตาม
คาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตาม
คาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.45 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงาน 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)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายสาธิน ประจันบาน
Mr.Sathin Prachanban
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
081-3304241
drsathin@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2533
ค.ม.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
กศ.ม.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2538
ค.ด.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ความเชื่ยวชาญ
ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้า การวิจัยทางการศึกษา การวัด
และการสอนพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ ประเมินทางการศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้การจัดการเรียน
รวม การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาในการฟื้นฟูเด็กพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธงชาติ พู่เจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน, และ นพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคมมิถุนายน). 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). ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้าหนักที่มีต่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้าท่าผีเสื้อ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2), 7991.
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
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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. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและ
ด้วยน้าหนักที่มีต่อความแข็งแรง ของ
กล้ามเนื้อและความเร็วใน การว่าย
น้าท่าผีเสื้อ

โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้
คณะพลศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2557)

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2557
หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายภาณุ กุศลวงศ์
Mr. Phanu Kusolwong
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15470
phanu@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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). ผลของโปรแกรมการฝึ ก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะตัดในกีฬา
มวยไทย. วารสารครุศาสตร์สาร. 9(2): 53-58.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
ภาณุ กุศลวงศ์, ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, อรุณ
ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, และคณะ. (2558). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ภาณุ กุศลวงศ์, ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, พิชิต เพชรานนท์, อรุณ
ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, และคณะ. (2555). วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PET222
PET262
PET281
PET282
SWU145

ชื่อรายวิชา
WEIGHT TRAINING
MUAYTHAI
JUDO
TAEKWONDO
WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายสิงหา จันทน์ขาว
Mr. Singha chankhaw
อาจารย์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 2-2519 / 081-778-9427
singha@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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
กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 39-52.
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. (2558,
มกราคม-มิถุนายน). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสาร
คณะพลศึกษา. 18(1) : 223-237.
ทรงพล ต่อนี, สิงหา จันทน์ขาว, นรุตตม์ สหนาวิน, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, และจิราวรรณ ตอฤทธิ์.
(2557, มกราคม-มิถุนายน. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของ
ประชาชนบ้านบึงกล่า อาเภอองครักษ์ 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. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEI102
PHE201
PHE302
PPH102
PPH211

ชื่อรายวิชา
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION IN ASEAN COMMUNITY
PRINCIPLES OF HEALTH EDUCATION
HEALTH PROMOTION
INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH
HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวสาลี่ สุภาภรณ์
Miss Salee Supaporn
ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 22505
salee_supaporn@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2524
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2526
M.S.
Physical Education: Sport
Illinois State University, USA
2536
Biomechanics
Ed. D.
Physical Eduation: Pedagogy University of Massachusetts,
2541
Amherst, USA
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). ผลการออกกาลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่อง
และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 45-62.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย. วารสารคณะพล
ศึกษา. 17, (1), 317-332.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/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
PEC106
PEC202
PEC206
PEG543
PEG701
PEP226
PES423

ชื่อรายวิชา
ETHICS FOR SPORTS SCIENCE I
PROFESSIONAL ENGLISH I
ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I
QUALITATIVE RESEARCH IN SPORT AND EXERCISE
RESEARCH DESIGN AND STATISTICAL ANALYSIS
FUNDAMENTAL YOGA
SENIOR PROJECTS
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายธาวุฒิ ปลื้มสาราญ
Mr.Thawuth Pluemsamran
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15470
thawuth@gmail.com, thawuth@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2524
ค.ม.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2557
ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ, เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, และปัญญา ธีระวิทยเลิศ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบ
การบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทยเพื่อสร้างเจตคติที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความมั่นคง.
วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 27-39.
ปิยะวัฒน์ สุขอนันต์, ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ, และเทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). ระดับ
ทักษะมวยไทยของนักศึกษาชายสถาบันการพลศึกษาเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2558. วารสาร
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 19(2): 87-95.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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. ตารา/หนังสือ
ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ. (2555). มวยไทย. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.
ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ. (2555). เอกสารคาสอนวิชา พล176 ยูโด 1 (JUDO I). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ISBN : 974-9849-17-5
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEG821
PEG831
PEG849
PHE306
PPE305

ชื่อรายวิชา
SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN LEARNING MANAGEMENT IN
PHYSICAL EDUCATION
SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT
INDEPENDENT STUDY
FIRST AID AND INJURIES PREVENTION
PREVENTION AND CARE OF SPORTS INJURIES
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2525
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2528
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ มหาวิทยาลัยบูรพา
2555
การกีฬา
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการทางการกีฬา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อัมรินทร์ หัตถกิจ, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2560, มกราคม–เมษายน). ปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการประเภทการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร.
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, 9(1): 133-144.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พุทธิชัย จันทร์สวัสดิ์, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559). ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเทนนิสที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559. หน้า 216-229.
ภูมินาถ สีแล, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อสาหรับ
นักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559. หน้า 336-343.
กาพล ชาดา, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ แอน มหาคีตะ. (2559). ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่
กับที่ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SWURES9-107). ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 28-29
กรกฎาคม 2559, หน้า 739-748.
3. ตารา/หนังสือ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PSL503
PSL515
PSL703
PSL711
PSL721
PPE304
PEG502
PEG522
PEG637

ชื่อรายวิชา
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MENT I
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
SEMINAR IN SPORT MANAGEMENT RESEARCH
SEMINAR IN LEISURE MANAGEMENT RESEARCH
INNOVATION AND RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION
INNOVATION DEVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL
EDUCATION
INFORMATION AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL
EDUCATION
INDEPENDENT STUDY

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะพลศึกษา

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2558
ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
2526
M.A.
Physical Education
Centro Escolar University,
2528
Philippines
Ed.D.
Curriculum and
Centro Escolar University,
2530
Supervision
Philippines
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2557
ความเชี่ยวชาญ
1. ด้านการพลศึกษา
2. ด้านการฝึกสอนกีฬา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธงชาติ พู่เจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน, และ นพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคมมิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา.
19(1): 152-166.
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2558,
กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126.
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นานิสิต
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1). 155-169.
2. บทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การ
ประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
10(2): 7-17.
3. ตารา/หนังสือ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEG831
PEG849
PEG637
PEG503
PEG831

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

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นา เงินรายได้
นิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
คณะพลศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

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

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2538
ค.ม.
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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). การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัดการ
ศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2558). การพัฒนา
ตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสาหรับวัยรุ่นตอนต้น. 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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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sununta Srisiri. (2016). The Love-kindness Meditation and Solution of Human Trafficking in
Adolescences: A Systematic Review. Proceeding The International Conference
“Human Trafficking/Trade in Buddhist Perspective: Ethical Problems and Solutions
according to the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism and
the World Buddhist University at Buddhamonthon NakhonPathom, Thailand, July
16, 2016. Page 9.1-9.16.
Sununta Srisiri. (2016). Comparison of Opinions towards Employer Expectation and Actual
Situation on Performance in M.A. and Ph.D. (Sport and Recreation Management)
Students of Srinakharinwirot University, Thailand. Proceeding 2nd International
Conference on Physical Education, Health and Sport Hosted by ASEAN Council
Physical Education and Sport at Cagayan De Oro City, Philippine, September 2-5,
2016 Page 41.1-41.10.
สุนันทา ศรีศิริ. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่ใน Proceeding
การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 731-741.
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2557). สุขภาพทาง
เพศของวัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย:สถานภาพและเครื่องมือวัดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น
ตอนต้น. เผยแพร่ใน Proceeding การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย, วันที่ 3-5 พฤศจิกายน
2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 108-114.
3. ตารา/หนังสือ
สุนันทา ศรีศิริ. (2559). หนังสือสุขภาพจิต. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEI103
PEC302
PEC401
PEG701
PEH311
PHE213
PHE301
PSL501
PSL502
PSL503
PSL515

ชื่อรายวิชา
ENGLISH FOR HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIONAL PROFESSIONAL
PROFESSIONAL ENGLISH II
PROFESSIONAL ENGLISH III
ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL
EDUCATION
MENTAL HEALTH AND HEALTH COUNSELING
MENTAL HEALTH
LIFE SAFETY
RESEARCH METHODOLOGY IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT I
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II
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รหัสวิชา
PSL701
PSL703

ชื่อรายวิชา
RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND LEISURE
MANAGEMENT
SEMINAR TREAN AND ISSUED IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ปีงบประมา ระบุสถานภาพ
ณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน ผูร้ ่วมโครงการ)

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

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

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้
คณะพลศึกษา หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (2557)
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางพิมพา ม่วงศิริธรรม
Mrs. Pimpa Moungsirithum
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-8066258
pimpa_toy@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
ปีที่สาเร็จ
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
2525
ค.ม.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
ค.ด.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ความเชื่ยวชาญ
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- วิทยาศาสตร์การกีฬา (จิตวิทยาการกีฬา)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จรูญศักดิ์ เบญมาตย์, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และ ไวพจน์ จันทร์เสม. (2559). การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 10 (2): 165-182.
ไพญาดา สังข์ทอง, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และสมบูรณ์ อินทร์ถมยา. (2558). ความ
ต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18 (1): 210-222.
ศรัณย์ เจียระนัย, พิมพา ม่วงศิริธรรม, และอัศวิน มณีอินทร์. (2558). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
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
กีฬาฮอกกี้สาหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา. 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.
3. หนังสือเรียน
อรัญ จิตต์โลหะ, และ พิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
(อช23057) ระดับประถมศึกษาและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์.
อรัญ จิตต์โลหะ, และ พิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
(อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์.
อรัญ จิตต์โลหะ, และ พิมพา ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
(อช23057) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEG521
PEG703
PEG621
PEG637
PEG722
PEG601
PEG849
PPE204
PPE205
PEP254
PET254
PPE302
PHE432
PE211
PES311
PE423
PE272
PE201
PE581
PE172
PE204
PE411
PE327
PEC103
PE441

ชื่อรายวิชา
MOVEMENT ANALYSIS AND MOTOR SKILL LEARNING
RETRIEVE AND REVIEW IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION
PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT
INDEPENDENT STUDY
PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT
SEMINAR IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION I
INDEPENDENT STUDY
MOTOR LEARNING AND DEVELOPMENT
MOTOR LEARNING AND DEVELOPMENT
TABLE TENNIS
TABLE TENNIS
PHYSICAL EDUCATION CURRICULUMS
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT
MOTOR DEVELOPMENT
EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY
MOTOR LEARNING
TABLE TENNIS II
CURRICULUM AND INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION
INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION
TABLE TENNIS I
MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING
PSYCHOLOGY OF SPORTS
FIELD WORK I
FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION, RECREATION AND SPORT
SPORT PSYCHOLOGY
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของนิสิตคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้
คณะพลศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2559)

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2559
หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail :

นายอนันต์ มาลารัตน์
Mr. Anan Malarat
อาจารย์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
098-269-2018, 081-422-4774
dr.ananswu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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
แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศแบบ
พุทธวิธีสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 16(2): 253-262.
ไพญาดา สังข์ทอง, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์, และ สมบูรณ์ อินทร์ถมยา. (2558). ความ
ต้องการ จาเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 210-222.
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สุภิกา แดงกระจ่าง, อนันต์ มาลารัตน์, และ อังศินันท์ อินทรกาแหง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม). พฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์. ธรรมศาสตร์
เวชสาร. 15(4): 600-608.
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, ตุลาคม–
ธันวาคม). การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสาหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์
เวชสาร. 15(4): 609-621.
ทนงศรี ภูริศรี, อนันต์ มาลารัตน์, และ ไพบูลย์ อ่อนมั่ง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม). รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารควบคุมโรค. 41(4):
241-252.
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และ วาสนาคุณาอภิสิทธิ์. (2558,
กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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. ในการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 108-114.
สุภิกา แดงกระจ่าง, และอนันต์ มาลารัตน์. (2557, 3-5 พฤศจิกายน). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. ในการ
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 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. ตารา/หนังสือ
-
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พลบ 501
พลบ 502
พลบ 503
พลบ 513
พลบ 525
พลบ 612
พลบ 701
พลบ 702
พลบ 711
พลบ 712

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นิสิตที่มีภาวะอ้วน
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ :ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน
การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชน ในเขตภาค
กลางตอนบน

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสานักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)

2552

ผู้ร่วมโครงการ

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)
ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสานักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช)

2552

ผู้ร่วมโครงการ

2552

ผู้ร่วมโครงการ

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชน จังหวัด
ลพบุรี.

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

นายทรงพล ต่อนี
Mr. Songpol Tornee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 22523
songpoltor@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
ส.บ.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556
กศ.ม.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
วท.ม.
ชีวสถิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
ปร.ด.
อายุรศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
ความเชี่ยวชาญ
การสุขศึกษา ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ทรงพล ต่อนี. (2560). ผลของโปรเเกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อ
พฤติกรรมสุ ขอนามัยช่องปากของนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที 4 ในจังหวัดนครนายก.
วารสารคณะพลศึกษา. 20(1): 147-154.
ทรงพล ต่อนี, และ จุฑามาศ เทพชัยศรี. (2558). พฤติกรรมการควบคุมน้าหนักของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีภาวะน้าหนักเกินและภาวะอ้วน. วารสารคณะพลศึกษา.
18(2): 178-192.
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว, ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์, และ จิราวรรณ ตอฤทธิ์.
(2558). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.
วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 223-237.
ทรงพล, ต่อนี, สิงหา จันทน์ขาว, นรุตตม์ สหนาวิน, ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, และ จิราวรรณ ตอฤทธิ์.
(2557). ผลของกิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารไขมั น สู ง ของ
ประชาชนบ้านบึงกล่า อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1):
196-208.
ทรงพล ต่อนี, นรุตตม์ สหนาวิน, สิงหา จันทน์ขาว จิราวรรณ ตอฤทธิ์, และ ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์.
(2557). การประเมิน ผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 197-208.
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สุ ธีร า เมืองนาโพธิ์, เสาวณี ย์ สิ กขาบั ณ ฑิ ต , และ ทรงพล ต่อนี . (2560). การพั ฒ นารูป แบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา (ระยะที่ 1). วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา. 11(1): 209-219.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEH301
PEH303

ชื่อรายวิชา
EPIDEMIOLOGY
PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY AND COMPUTER FOR HEALTH INNOVATION
DEVELOPING
FIRST AID
SEMINAR TRENDS IN HEALTH EDUCATION AND PROMOTION
KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT
SEMINAR IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH PROBLEMS AND SOCIAL CHANGE
COMMUNITY PUBLIC HEALTH DEVELOPMENT

PEH316
PEH413
PEH422
PEH423
PPH221
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ

ชื่อโครงการวิจัย
พฤติกรรมการควบคุมน้าหนักของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่มีภาวะน้าหนักเกินและภาวะอ้วน

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะพลศึกษา

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
2556
หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายธงชาติ พู่เจริญ
Mr. Thongchat Poocharoen
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15470
thongchat@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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, มกราคมมิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา.
19(1): 152-166.
วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา, ศิริวรรณ สุขดี , ธิติพงษ์ สุขดี, และ ธงชาติ พู่เจริญ. (2559, กรกฎาคมธันวาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลีลาศของผู้สูงอายในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. (19)2: 112-121.
รัชเดช เครือทิวา, พิมพา ม่วงศิริธรรม, และ ธงชาติ พู่เจริญ. (2555). ผลการฟังดนตรีควบคู่กับการฝึกจินต
ภาพที่มีต่อความแม่นยาในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ. 11(1): 45-56.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
ธงชาติ พู่เจริญ. กติกาบาสเกตบอล 2012.กรุงเทพฯ: ฝ้ายคา; 2554
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พลท 401
พลท 403
พลท 305
พลท 221
พลท 321
พลท 363

ชื่อรายวิชา
สัมมนาทางพลศึกษา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
บาสเกตบอล 1
บาสเกตบอล 2
การฝึก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

1. แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
ทักษะบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา

แหล่งทุน

งบประมาณแผ่นดิน
2556 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
2. การศึกษาแนวโน้มความต้องการ คณะพลศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการ มหาวิทยาลัย
ฝึกและการตัดสินกีฬา ของนักเรียน ศรีนครินทรวิโรฒ
และผู้ใช้บัณฑิต

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)

435,710

หัวหน้าครงการ

66,990

ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวไพญาดา สังข์ทอง
Miss Paiyada Sungthong
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15470
paiyada@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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 ยอดดาเนิน. (2556, กรกฎาคมธันวาคม). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทางานในสถานประกอบการออก
กาลังกาย ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
คณะพลศึกษา. 16(2): 76–88.
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, วัฒนา สุทธิพันธ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง และ
คณะ. (2555, ธันวาคม). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งที่ 15. วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 79– 87.
2. ตารา/หนังสือ
วัชรี ฤทธิวัชร์, และคณะ. (2554). หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ฝ้ายคา.
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พลท 204
พลท 404
พลท 226
พลท 326
พลท 467
พลท 471
พลท 472

ชื่อรายวิชา
ลูกเสือ และยุวกาชาด
กิจกรรมค่ายพักแรม
แฮนด์บอล 1
แฮนด์บอล 2
การฝึก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
ปร.ด.
การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557
ความเชี่ยวชาญ
สาขาพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, กีฬาคนพิการ, การสอนพลศึกษาสาหรับคนพิการ, กรีฑา
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. วารสารวิชาการสถาบันการพล
ศึกษา. 9(3): 213-228.
แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และธนัช ยอดดาเนิน. (2556, กรกฎาคมธันวาคม). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทาในการสถานประกอบการออก
กาลังกายตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
คณะพลศึกษา. 16(2): 76-78.
แอน มหาคีตะ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย.
วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 163-175.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PE432
PPE304
PE312
PE435
PE213
HE318
PE391
PEP301
PPE202
PET151
PET152
PES431
PEC302
PSL525

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

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้
ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้า
ทางานในสถานประกอบการออกกาลังกายตาม
ทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความมีน้าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทวิโรฒ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชา
กิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ
ประเทศสิงคโปร์

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
(หัวหน้าโครงการ/ผู้
ที่ได้รับทุน
ร่วมโครงการ)
95,700
ผู้ร่วมโครงการ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

69,750

หัวหน้าโครงการ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมคนพิการแห่ง
ประเทศไทย

79,050

ผู้ร่วมโครงการ

70,202

ผู้ร่วมโครงการ

120,000

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายธิติพงษ์ สุขดี
Mr. Thitipong Sukdee
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15470
thitipong@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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). ปัญหาการทา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 110–119.
ธิติพงษ์ สุขดี. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ผลการฝึกด้วยน้าหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะกางเขนและ
หกขนาน. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 209-220.
ธงชัย สุขดี, ธิติพงษ์ สุขดี, และ วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการออกกาลังกายและกีฬากับการปฎิบัติการออกกาลังกายและเล่น
กีฬาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพล
ศึกษา. 17(2): 154–164.
ธิติพงษ์ สุขดี, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, และ ชาญกิจ คาพวง. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ทัศนคติที่มีต่อการ
ออกกาลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี 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, กรกฎาคมธันวาคม). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันบางกอกอินเตอร์เนชั่น
แนล แดนซ์สปอร์ต อคาเดมี่. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2): 146-157.
ธงชัย สุขดี, วิราม หอมมาลา, และ ธิติพงษ์ สุขดี. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา.
19(1): 116–127.
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference /Abstract /Proceedings)
3. ตารา/หนังสือ
วัชรี ฤทธิวัชร์, และคณะ. (2554). หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ฝ้ายคา.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พลท 301
พลท 303
พลท 113
พลท 213
พลท 367
พลท 341
พลท 441

ชื่อรายวิชา
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
การวิจัยทางพลศึกษา
ยิมนาสติก 1
ยิมนาสติก 2
การฝึก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
กิจกรรมเข้าจังหวะ
ลีลาศ

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
1. ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
ยิมนาสติกศิลป์ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 39.
2. ประสิทธิภาพของนิสติ ฝึกสอน-ฝึกงาน ภาควิชาพล
ศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2553
3.คุณลักษณะทีเ่ ป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของผู้ตัดสิน
กรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้
ควบคุมทีม และนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15
4. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 ปีการศึกษา 2555
5. ผลการฝึกเต้นแอโรบิก ที่มีต่อระดับสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มี
น้าหนักเกินเกณฑ์
6. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2555
7. สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกปี
การศึกษา 2555

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

25,000

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
หัวหน้าโครงการ

40,700

หัวหน้าโครงการ

95,700

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์

30,000

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์

20,000

ผู้ร่วมโครงการ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

34,760

หัวหน้าโครงการ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

59,840

ผู้ร่วมโครงการ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
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8. ผลการฝึกด้วยน้าหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะ
กางเขนและหกขนาน ทุนวิจัยของคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
9. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทมี่ ีต่อการออกกาลัง
กายกับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา
2557
10. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

47,960

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
หัวหน้าโครงการ

91,575

หัวหน้าโครงการ

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

49,357

หัวหน้าโครงการ

11. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
ฟุตบอลของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
12. การจาแนกปัจจัยของการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

92,290

ผู้ร่วมโครงการ

53,020

หัวหน้าโครงการ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที.่ ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางบุปผา ปลื้มสาราญ
Mrs. Bubpha Pluemsamran
อาจารย์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 22502
bubpha@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
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 ปลื้มสาราญ. (2560, มกราคมมิถุนายน). การประเมินความต้องการจาเป็นของการจัดการเรียนรู้เเบบผสมผสานของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 20(1): 137-146.
บุปผา ปลื้มสาราญ. (2560). หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในอนาคต.
วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ. 43(1): 150-165.
บุปผา ปลื้มสาราญ; เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; และปัญญา ธีระวิทยเลิศ. (2557, มกราคม-มิถุนายน).
รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 15-26.
2. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธัญมา หลายพัฒน์; และบุปผา ปลื้มสาราญ. (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 ปลื้มสาราญ. (2559). การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2: 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
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3. ตารา/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
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รหัสวิชา
PEI401
PHI492
PHE306

ชื่อรายวิชา
SEMINAR IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
LEARNING MANAGEMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL
EDUCATION FOR SECONDARY EDUCATION
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. ทุนวิจัยที่ได้รับ
บุปผา ปลื้มสาราญ. (2553). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บุปผา ปลื้มสาราญ. (2552). หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในอนาคต ทุน
งบประมาณรายได้ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การมีสุขภาพที่ดีมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการทางานและคุณภาพชีวิต การจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยตลอดจนการใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีของการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

1. วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์
2. วิชาแกน
3. วิชาบังคับ
4. วิชา เลือก
5. ปริญญานิพนธ์
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยกิตรวม

6
9
12
3
12
42

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้ไม่มีพื้นความรู้หรือ
ผู้มีประสบการณ์
ประสบการณ์ทาง
ทางการศึกษา
การศึกษาและประสงค์ ขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู
6
12
11
11
6
6
3
3
12
12
8
38
52

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
3. อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ท่าน
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
3. อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม
4. อ.ดร.สาธิน ประจันบาน
5. รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรตั น์เศรษฐสิน
2. อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม
3. อ.ดร.ภานุ กุศลวงศ์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรตั น์เศรษฐสิน
2. อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม
3. อ.ดร.ภานุ กุศลวงศ์
4. ศ.ดร.สาลี สุภาภรณ์
5. รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
6. รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
7. รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลืม้ สาราญ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
8. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
9. ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี
10. ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศริ ิ
11. อ.ดร.สาธิน ประจันบาน
12. อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์
13. อ.ดร.แอน มหาคีตะ
14. อ.ดร.ไพญาดา สังข์ทอง
15. อ.ดร.สิงหา จันทน์ขาว
4. ปรัชญาของหลักสูตรสุขศึกษาและ
4. ปรัชญาของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัด สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวิต
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 มีความรู้ความสามารถในประยุกต์ใช้
5.1 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรูส้ าขาวิชาสุข
เรียนรูด้ ้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ศึกษาและพลศึกษา
5.2 มีทักษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์
5.2 มีความสามารถในกระบวนการ วิจัย ความรู้ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาสุขศึกษา
5.3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการแสวงหา
และพลศึกษา และพัฒนาความก้าวหน้าทาง องค์ความรู้และจัดการเรียนรู้
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
นาไปใช้ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา
6. โครงสร้างหลักสูตร กศ.ม. จานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายวิชา
30 หน่วยกิต
-วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
-หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ

6. โครงสร้างหลักสูตร กศ.ม.
6.1 สาหรับผู้มีประสบการณ์ทาง
การศึกษา จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายวิชา
26 หน่วยกิต
-วิชาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
-หมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
6.2 สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
ทางการศึกษา จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
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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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
7. หมวดวิชาแกน
7. หมวดวิชาแกน
พลบ 501 การวิเคราะห์สถิติทางสุขศึกษา พลบ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทาง
และพลศึกษา
3(3-0-6) สุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
ทบทวนสถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น
วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และแนวโน้ม
ตัวแปรสุม่ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ในการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสุข
ทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน ศึกษาและพลศึกษา กลยุทธ์การประกัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบ คุณภาพการศึกษา การบริหารคุณภาพตาม
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย การ หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาหลักสูตรให้
ทดสอบนอนพาราเมตริก และการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
สถิติสาหรับการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา
พลบ 502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พลบ 502 การบริหารงาน สุขศึกษาและ
สุขศึกษาและพลศึกษา
3(3-0-6) พลศึกษาเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการ แนวคิดและวิธีการวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา กระบวนการทา
สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ
วิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและ และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้ทางสุข
สมมติฐาน การสังเคราะห์ผลงานวิจัย การ
ศึกษาและพลศึกษา กับความเป็นครูบน
ออกแบบการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา พื้นฐานปรัชญาที่เกี่ยวข้อง กลวิธีการจัดการ
การคานวณขนาดตัวอย่าง การเลือกกลุ่ม
ชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการ
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
เรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การบูรณา
การ การจัดการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ความรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบ
นาเสนอข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจัย และ การจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
จรรยาบรรณในการทาวิจยั ทางสุขศึกษาและ เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การวัด
พลศึกษา
และประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการ
เรียนรู้ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตวิญญาณของความเป็นครูสุขศึกษาและพล
ศึกษา
พลบ 503 สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุข
ศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
การศึกษา ค้นคว้า หลักการ ทฤษฎี
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษา
เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การบูรณา
การกระบวนทัศน์เกี่ยวกับสุขศึกษาและพล
ศึกษา การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้
ใหม่ คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และการ
จัดสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุข
ศึกษาและพลศึกษา

หมายเหตุ
ปรับปรุงชื่อวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

พลบ 503 การวัดและประเมินผลทางสุข
ปรับปรุงชื่อวิชา
ศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
ศึกษาหลักและวิธีการประเมินการเรียนรู้ รายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาในบริบทต่างๆ สามารถ
สร้างและเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการ
วัดและประเมินผล ตลอดจนการสร้างเกณฑ์
การประเมิน การสรุปผลและการนาเสนอผล
การประเมินการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา
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8. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก
2 แขนงวิชา
- การจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษา
- การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
9. แขนงวิชา: การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
พลบ 511 การสื่อสารสุขภาพและการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรม
สุขภาพ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่
มีอิทธิพลและแรงจูงใจต่อบุคคล สถาบัน ใน
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ
การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายการดูแลสุขภาพและธุรกิจสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม
พลบ 512 การพัฒนาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางสุขศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎีด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรูท้ างสุขศึกษา
ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายการ
ทางาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางสุขศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
8. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก
2 สาขาวิชา
- สุขศึกษา
- พลศึกษา
9. สาขาวิชา: สุขศึกษา
พลบ 511 กระบวนทัศน์ทางสุขภาพ สุข
ศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
แนวคิด หลักการ กระบวนการ
นโยบาย กลยุทธ์ทางสุขภาพสุขศึกษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพทฤษฎีทางสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีทางสุขภาพ
การวางแผนการดาเนินงานสุขศึกษา การ
ประเมินผลการดาเนินสุขศึกษาเพือ่ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพในสถานศึกษา สถานพยาบาล
และชุมชน
พลบ512 ทฤษฎีทางการศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 3(22-5)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการ
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับกระบวนการ
ทางการศึกษาที่มีผลต่อการเปลีย่ นพฤติกรรม
การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์องค์ความรู้
ทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ใน
การดาเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพ
พลบ.513 การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษา 2(12-3)
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางสุขศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางเพื่อ
วิเคราะห์การเลือก ใช้สถิติ และนาเสนอการ
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาสุขศึกษาตลอดจน
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางสุขศึกษา

หมายเหตุ

ปรับปรุงชื่อวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชา
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

พลบ 513 กระบวนการจัด การเรียนรู้และ
ปรับปรุงชื่อวิชา
ประเมินผลทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
ปรับปรุงคาอธิบาย
ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ หลักการ
ออกแบบการเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หลักและวิธีการ
วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษา
พลบ 611 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
ปรับออก
3(3-0-6)
ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ
ระบบการกาหนดโครงสร้างและเนื้อหา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หมายเหตุ
ระบบการออกแบบหลักสูตร ระบบการนา
หลักสูตรไปใช้ ระบบการประเมินหลักสูตร
ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสุขศึกษา
10. แขนงวิชา:
10. สาขาวิชา: พลศึกษา
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
พลบ 521 การวิเคราะห์และการสอนทาง
พลบ 521 การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวและ พลศึกษา 3(2-2-5)
การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎีที่นาไปสู่การเลือก
โครงสร้างและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปแบบและสไตล์การสอนทั้งโดยตรงและโดย
การประเมินเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการ อ้อมที่หลากหลาย หลักการและแนวทางการ
เคลื่อนไหวของผู้เรียน ประเภทของทักษะกลไก วิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการสอนให้
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อ
สอดคล้องกับกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อออก
พัฒนาทักษะกลไก การวิจัยทักษะกลไกและ กาลังกายและเล่นกีฬา
การเคลื่อนไหว
พลบ 522 การพัฒนาสารสนเทศและ
พลบ 522 การเรียนการสอน พลศึกษาเพื่อ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา 3(3-0-6)
การออกกาลังกาย 3(2-2-5)
แนวคิด ทฤษฎีด้านสารสนเทศและ
การศึกษาแนวลึกเกีย่ วกับการควบคุม
เทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการทางานประสานกันของการเผาผลาญ
และประสิทธิผล การใช้คอมพิวเตอร์ และ
อาหาร การไหลเวียนโลหิต การหายใจ การ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรูท้ างพล
ทางานของกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย
ศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและนอก
ในการตอบสนองต่อการออกกาลังกาย
สถานศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระบบ รูปแบบต่างๆ หน้าที่ของระบบต่างๆที่มี
เครือข่ายการทางาน การประยุกต์ใช้
อิทธิพลต่อร่างกาย การปฏิบัติการและ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษาอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีคุณภาพ
พลบ 523 กระบวนการจัด การเรียนรู้และ พลบ 523 การสัมมนาวิจยั ทางพลศึกษา
ประเมินผลทางพลศึกษา
3(3-02(1-2-3)
6)
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีที่
ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางพลศึกษา
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ หลักการ วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางเพื่อ
ออกแบบการเรียนรู้ แนวทางและวิธีการ
วิเคราะห์การเลือกใช้สถิติ และนาเสนอการ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้พล ค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลศึกษาตลอดจน
ศึกษาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หลักและวิธีการ
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางพลศึกษา
วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
พลบ 621 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
ปรับออก
3(3-0-6)
ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา หลักการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ออกกาลังกาย การกีฬา ระบบการกาหนด
โครงสร้างและเนื้อหา ระบบการออกแบบ
หลักสูตร ระบบการนาหลักสูตรไปใช้ ระบบ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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การประเมินหลักสูตร ประเด็นและปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
11. หมวดวิชาเลือก
พลบ 531 การแนะแนวและให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ
3(3-0-6)
ประวัติ ปรัชญาและขอบข่ายของการ
แนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา ทฤษฎีการให้
คาปรึกษา การจัดบริการแนะแนวสุขภาพใน
โรงเรียนและกลวิธีการให้คาปรึกษาด้าน
สุขภาพ การจัดกิจกรรมการแนะแนวสุขภาพ
ฝึกเทคนิคการให้คาปรึกษา การสังเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ บริการ
แนะแนวสุขภาพ การวิเคราะห์และประเมินผล
การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพกับบุคลการที่
เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
พลบ 532 การจัดการสร้างเสริมความ
ปลอดภัย
3(3-0-6)
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุและ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุ วัฒนธรรมความปลอดภัย จิตสานึก
แห่ งความปลอดภั ย และพฤติ ก รรมความ
ปลอดภั ย การก าหนดนโยบายและการ
ด าเนิ น งานโครงการความปลอดภั ย ใน
โรงเรียนและชุมชน
พลบ 533 หลักการบริหารงานสุขศึกษาและ
สุขภาพ
3(3-0-6)
ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการ
บริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ ระบบและ
กระบวนการบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์ใน
การบริหาร การวางแผน การจัดดาเนินงาน
และการประเมินงานสุขศึกษาและสร้างเสริม
สุขภาพ บทบาทผู้บริหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง บริบทและแนวโน้มของการ
บริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ
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หมายเหตุ

-

ปรับออก

-

ปรับออก

พลบ 636 กลยุทธ์และการบริหารจัดการ
ปรับปรุงชื่อวิชา
โครงการสุขภาพ
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
ความสาคัญของโครงการ สุขภาพ การ รายวิชา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และ
หรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรโครงการ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด แนวความคิด
และแนวทางในการวางแผนโครงการมี่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การศึกษาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ การจัดทาข้อเสนอ
โครงการ สังเคราะห์แนวความคิดและแนวทาง
ในการบริหารและการจัดการโครงการสุขภาพ
ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
พลบ 534 หลักการบริหารงานพลศึกษาและ
ปรับออก
กีฬา
3(3-0-6)
ปรัชญา หลักการ และทฤษฎีการ
บริหารงานพลศึกษาและกีฬา ระบบและ
กระบวนการบริหาร การสร้างวิสยั ทัศน์ใน
การบริหาร การวางแผน การจัดดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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และการประเมินงานพลศึกษาและกีฬา
บทบาทผู้บริหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริบท
และแนวโน้มของการบริหารงานพลศึกษา
และกีฬา
พลบ 631 การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับเด็ก
พิเศษ
3(3-0-6)
แนวคิดและหลักการจัดการสร้างเสริม
สุขภาพสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้ง
ในกลุ่มเด็กที่มคี วาม สามารถพิเศษ กลุ่มเด็กที่
มีความบกพร่อง และกลุ่มเด็กที่ยากจนและ
ด้อยโอกาส เทคนิคและประสบการณ์ตา่ งๆ
เพื่อนามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์และ
กาหนดนโยบายในสถาน ศึกษาเพือ่ การจัด
โครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

พลบ 638 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ปรับปรุงชื่อวิชา
สุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบาย
แนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
รายวิชา
พิเศษ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิเศษ นโยบายสุขภาพสาหรับเด็ก
พิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กพิเศษ เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ การบริการสุขภาพและการจัด
สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ การ
วัดและประเมินผล การจัดการชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการวาง
แผนการพัฒนาสุขภาพสาหรับเด็กพิเศษ

พลบ 632 พลศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาสาหรับ
บุ ค คลพิ เศษ เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นร่ ว ม
การเขี ย นโปรแกรมรายบุ ค คล และการ
วิเคราะห์ กิ จ กรรม อภิ ป รายถึ งความพิ ก าร
ต่างๆ กลยุท ธ์ การสอน กิ จกรรมเสนอแนะ
และกิจกรรมต้องห้ามในวิชาพลศึกษา

พลบ 634 การออกแบบโปรแกรมกีฬาสาหรับ ปรับปรุงชื่อวิชา
เด็กพิเศษ
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
หลักการ และการออกแบบโปรแกรม รายวิชา
กีฬาสาหรับเด็กพิเศษ การวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษทั้งทางด้าน
สรีรวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา และ
สร้างโปรแกรมกีฬาสาหรับเด็กพิเศษ

พลบ 633 วิจัยเชิงคุณ ภาพทางการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษา
3(3-0-6)
คุณลักษณะสาคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู้สุ ข ศึ กษา เทคนิ คพื้ น ฐานที่ ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล การแปลผลข้อมูล
การเขี ย นรายงานการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

-

หมายเหตุ

ปรับออก

พลบ 634 วิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
ปรับออก
เรียนรู้พลศึกษา
3(3-0-6))
คุณลักษณะสาคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้ในการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา เทคนิคพื้นฐานทีใ่ ช้ในการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล การแปลผลข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

123

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
พลบ 635 อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรม
วิชาชีพ
3(3-0-6)
อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก
องค์กรกีฬา สถาบันระดับต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
กีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก จริยธรรมใน
วิชาชีพ กระบวนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ค่านิยม หลักการในการจัดกิจกรรม การมี
น้าใจนักกีฬา ความรุนแรงในการกีฬา ความ
เสมอภาค สารกระตุ้น เทคโนโลยี การตัดสิน
การวิจัย และการพัฒนาคุณธรรม
พลบ 636 การจัดการรายการและสิ่งอานวย
ความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6)
ทฤษฏี หลักการในการวางแผนและการ
จัดรายการกิจกรรมทางการกีฬาทั้งระดับใหญ่
และเล็ก สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
ขององค์การทางการกีฬา การหาและระดมทุน
สาหรับการจัดกิจกรรมทางการกีฬา และการ
สัมมนา หลักการวางแผนและจัดการกับสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการกีฬา การจัดการ
บุคลากร การใช้และบารุงรักษาสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการกีฬาทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง
พลบ 637 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
ค้นคว้า อ่าน วิพากษ์และวิเคราะห์หัวข้อ
ที่ผู้เรียนเลือกเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูส้ ุข
ศึกษา หรือการจัดการเรียนรู้พลศึกษา หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษา และนาเสนอผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
พลบ 635 อุดมการณ์โอลิมปิกและ
ปรับปรุงคาอธิบาย
จริยธรรมวิชาชีพ
3(3-0-6)
รายวิชา
อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก
องค์การกีฬา สถาบันระดับต่างๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการในการจัดกิจกรรม การมี
น้าใจนักกีฬา ความเสมอภาค เทคโนโลยี การ
วิจัยและการพัฒนาคุณธรรม

-

พลบ 631 การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
หรือบทความวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจทางสุข
ศึกษาหรือพลศึกษา ประเด็นด้านคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนาเสนอผลการศึกษา

ปรับออก

ปรับปรุงรหัสชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

พลบ 632 การวางแผนและจัดการอุปกรณ์ รายวิชาใหม่
สาหรับกิจกรรมทางกาย
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับอุปกรณ์สาหรับการจัดกิจกรรมทาง
กาย การระดมทุนสาหรับการจัดหาอุปกรณ์ที่
เหมาะสม การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
พลบ 633 มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนพล
รายวิชาใหม่
ศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 3(2-2-5)
วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญใน
การสร้างมโนทัศน์เกีย่ วกับการสอนพลศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพ เปรียบเทียบ
รูปแบบและยุทธวิธีการสอนพลศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ลาดับ
1
2
3
4
5

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
พลบ 637 การสื่อสาร และการให้คาปรึกษา รายวิชาใหม่
ทางสุขภาพ 3(3-0-6)
ความหมาย หลักการ ทฤษฎีการสือ่ สาร
และการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะกับการสื่อสารทางสุขภาพ การ
จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารทาง
สุขภาพ กลยุทธ์การสื่อสารกับการสร้างเสริม
สุขภาพและการหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทาง
สุขภาพ รูปแบบ กระบวน การและเทคนิคการ
ให้คาปรึกษาทางสุขภาพสาหรับกลุ่มเฉพาะ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการสื่อสารและการให้
คาปรึกษาทางสุขภาพ จริยธรรมทาง การ
สื่อสารและการให้คาปรึกษาทางสุขภาพ

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานทางการศึกษา
รายวิชา
มาตรฐานความรู้
พฐ 501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
พฐ 502 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 2. ความเป็นครู
3. ปรัชญาการศึกษา
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา
5. จิตวิทยาสาหรับครู
พฐ 504 นวัตกรรมและเทลโนโลยีสารสนเทศ 6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ทางการศึกษา
การศึกษา
พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 7. ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาขีพครู

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
ด้านที่ 2 ความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการศึกษา
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
สามารถวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นได้
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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