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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศกึษา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:                     หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
                                     และการออกก าลงักาย 

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

ภาษาไทย            ช่ือเตม็:   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
                           ช่ือยอ่:    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
ภาษาองักฤษ       ช่ือเตม็:   Master of Science (Sport and Exercise Science) 
                           ช่ือยอ่:    M.Sc. (Sport and Exercise Science) 

3. วิชาเอก 
    - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
          จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  40 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
     หลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 หลกัสตูร 2 ปี 

   5.2 ภาษาที่ใช้ 
         ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
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   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555  (หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ พ.ศ.2552) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นภาคการศกึษาท่ี 2 ของปีการศกึษา 
2555 

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

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 2/2555  
เม่ือวนัท่ี 10 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ 2555 

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

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากองค์กร (ถ้ามี) .............................................. 
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
ในปีการศกึษา 2557 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน 
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายอ่ืน ๆ เชน่ 

1. อาจารย์ 
2. นกัวิชาการ 
3. นกัวิจยั 
4. นกัสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
5. นกัจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
6. ผู้ ฝึกสอน 
7. ผู้น าการออกก าลงักาย 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา), ปีที่จบ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สืบสาย  บุญวีร
บตุร 

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

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Oregon State University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

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

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศ
เดชกลุ 

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

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 
kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายท่ีมีทัง้
ความสามารถในการฝึกและพฒันาศกัยภาพสงูสดุของนกักีฬาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสโมสร และ
สมาคมกีฬาต่าง ๆ ในประเทศไทย ทัง้กีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เช่น
สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย เป็นต้น นอกจากนัน้ 
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) ก าหนดวตัถุประสงค์ไว้ว่า ต้องการพฒันาการ
กีฬาของประเทศให้บรรลเุป้าหมาย ทัง้ด้านการพฒันาการกีฬาขัน้พืน้ฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน การกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ การกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ฯลฯ เพ่ือเพิ่มจ านวนนักกีฬาและบุคลากรด้านการกีฬาท่ีมี
คุณภาพและเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงมีการศึกษา วิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์
นวตักรรมด้านการกีฬา และการออกก าลงักายเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ออกก าลงักาย และเล่นกีฬาเป็นประจ า เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตส่งเสริมให้คนใน
ชาตมีิสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ลดอตัราการเจ็บป่วย ลดอตัราเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และลดงบประมาณของรัฐในการรักษาพยาบาลอีกด้วย จากเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในการพฒันาบุคลากรท่ีจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคล่ือนกลไกเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ปรับปรุง
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย พ.ศ.2555 โดยนอกจากจะให้ความส าคญักับองค์
ความรู้ การประยกุต์ใช้แล้ว ยงัเน้นในด้านคณุธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพมากขึน้ด้วย ทัง้นีเ้พ่ือสนองตอบ
ตอ่ความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทกุหลกัสูตรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลกัสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการอุดมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของ  ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ซึ่งสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันท่ีสังคมต้องการ
บคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะ
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้เพ่ือการพฒันานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
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และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทัง้การวางแผนและการออกแบบการออกก าลังกายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั คณะพลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็นหนว่ยงานท่ีผลิตบคุลากรวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มีการศกึษาในวิชาชีพดงักลา่ว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ  
หลกัสตูรนีจ้ะตอบสนองความต้องการของประเทศในการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้านการฝึกกีฬา การ
ออกก าลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย เช่น นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  นักจิตวิทยาการกีฬา 
นกัวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นกัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น โดยให้ความส าคญักับ
การผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้คณะพลศกึษามีความพร้อม
ในการผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย โดยประยุกต์ระบบการ
ท างานเชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้านบุคลากร วิชาการ สถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จ
การศกึษาในการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศและการออกก าลงักายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายแก่บคุคลทกุกลุม่ และทกุช่วงวยั สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

บรูณาการพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองตอ่การพฒันา
ศกัยภาพของบณัฑิตเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย และตอบสนองตอ่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการกีฬาและการออกก าลงักาย เข้ากับการจดัการ
เรียนการสอนในทกุรายวิชา ด้วยการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแต่
ละสาขาวิชา มีศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านึงถึงคณุธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พฒันาสงัคม เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 ไมมี่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

พฒันาคน พฒันาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย สูส่งัคมอย่างมีจริยธรรม 
    1.2 ความส าคัญ 

เทคโนโลยี วิทยาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาอย่างรวดเร็วเพ่ือสนองความต้องการของบริบทสงัคมการกีฬาโลกและกีฬาไทยทัง้
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือสุขภาพ รวมทัง้สงัคมการออกก าลงักายทัว่โลกท่ีเน้นการป้องกันและสร้าง
เสริมสุขภาพอีกทัง้สังคมไทยท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มอายุอ่ืน ๆ ให้เป็นสังคมรักสุขภาพ การผลิต
บณัฑิตต้องต่ืนตวัและปรับปรุงให้ทนัตอ่สถานการณ์และวิทยาการ เพ่ือให้น าสู่และบริการสงัคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั  
    1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือผลิตมหาบณัฑิต ให้มีคณุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  มีความสามารถในการวิจยั
และพฒันาองค์ความรู้ตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ                    

2.  สามารถวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันากีฬาเพ่ือสุขภาพและ
เพ่ือความเป็นเลิศ รวมทัง้การออกก าลงักายในกลุม่ตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  มีคณุธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
4. เป็นต้นแบบท่ีดีด้านการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ หรือสร้างแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักาย

แก่บคุคลในสงัคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มี

แผนพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้

 พ.ศ. 2555  เปิดรับนิสิตใหมเ่ป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรนี ้
 พ.ศ. 2556 – 2557 ให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสตูร 
 พ.ศ. 2558 – 2559 ท าวิจยัเพ่ือประเมินและติดตามผลการใช้หลกัสตูร 
 พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิจยัและสถานการณ์ภายนอก ด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ก. ท าวิจยัเพ่ือประเมินและ
ตดิตามการใช้หลกัสตูร 

 
1. น าผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 มาเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุง 
2. ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ ประเมิน
หลกัสตูร 
3. ประเมินความพงึพอใจของบณัฑิต
และผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอ่การผลิตบณัฑิต 

 
1. มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูร 
 
2. รายงานผลการประเมิน
จากนิสิตปีสดุท้าย อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
3. รายงานการประเมินความ
พงึพอใจของบณัฑิตและผู้ใช้
บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ข. จดัท าหลกัสตูรปรับปรุงฉบบั
ร่าง 

1. เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก
สถาบนัการศกึษา ผู้ ใช้หลกัสตูร และ
ผู้ใช้บณัฑิตมาวิพากษ์หลกัสตูร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิพากษ์ 

1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
2. หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
ค. พฒันาบคุลากรด้านการท า
วิจยัการเรียนการสอน 

 
1. สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 
2. สนบัสนนุแหลง่ทนุในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
3. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการ
และเสนอผลงานวิจยัในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 

 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีงานวิจยั 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีเข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

 4. สนบัสนนุให้อาจารย์ลาศกึษาตอ่ 
ศกึษาดงูาน และท าวิจยัร่วมกบั
คณาจารย์ในสถาบนัอ่ืน 
 
5. บรูณาการการเรียนการสอนกบัการ
บริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของ
การน าทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีลาศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน 
และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์
ในสถาบนัอ่ืน 
5. ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสงัคมตอ่
อาจารย์ประจ า 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจดั
การศกึษา ข้อ 6 และข้อ 7 (ภาคผนวก ค) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น            เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดรู้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
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     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

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

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

บณัฑิตท่ีเข้ามาศกึษาในหลกัสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบณัฑิตศึกษาท่ีต้อง
ค้นคว้าและพึง่พาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความตา่ง ๆ ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี และการขาดแคลนทนุทรัพย์ 
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

คณะพลศกึษามีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 

การเข้าใช้ห้องสมดุทัง้ในรูปแบบปกตแิละรูปแบบออนไลน์ 
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไมส่ามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน พร้อม

ทัง้เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 
2.4.4 ก าหนดให้แตล่ะรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ 
2.4.5 ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง 
 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาแตล่ะสาขาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  

นิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

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

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - 20 20 20  
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       2.6 งบประมาณตามแผน 
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ของคณะพลศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการคา่ใช้จา่ยตอ่หวัในการผลิตดงันี ้
 

    
คา่ใช้จา่ย 

ยอดสะสม  
(ตอ่หวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 2,286,000 114,300 

 คา่ตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1,500 บาทตอ่ชัว่โมง x 15 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา)  540,000  

 คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (40,000 x 20) 800,000  

 คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  50,000  

 

กิจกรรมตามที่ระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เชน่ จดัสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิตและ           800,000 
โครงการความร่วมมืออาเซียน40,000 x 20)   

 คา่ครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ   

 คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒิุหรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร (2 ครัง้ ๆ ละ 2500x4 วิชาเอก) 96,000  

 → คา่ใช้จา่ยรวม 2,286,000  

  → คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (คา่ใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิต 20 คน) 114,300   

    

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 11,430 5,715 

 งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 5,715  

 งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต า่ 5%) 5,715  

  คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ……     

    

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 20,000 20,000 

 คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 20,000  

  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)   

    

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 342,900 - 

    

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28,608 28,608 

 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 2 ปี) 8,720  

 คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  

 คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  

  คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (5,904 x 2 ปี) 11,080  

    

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2,791,808 168,621 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

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

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เป็น
หลกัสตูรแบบการศกึษาเตม็เวลา แผน ก และแผน ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากบั 28 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 40 หนว่ยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วิชาแกน 7 
2. วิชาบงัคบั 15 
3. วิชาเลือกไมน้่อยกวา่ 6 
4. ปริญญานิพนธ์ 12 
                                    รวมไม่น้อยกว่า 40 
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           3.1.3 รายวิชา 
             3.1.3.2  หมวดวิชาแกน จ านวน 7 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
พลบ 503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG 503 Research Methodology in Sport and Exercise Science   
พลบ 504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 504 Statistical Analysis in Sport and Exercise Science  
พลบ 505 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   1(0-2-1) 
PEG 505 Seminar in Sport and Exercise Science 
 
               3.1.3.3 หมวดวิชาบังคับ  มี  5 กลุม่วิชา ดงันี ้ 

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

หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ กลุ่มวชิาใดกลุ่มวิชา
หน่ึง จ านวน 15 หน่วยกิต และให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย  (Sport and Exercise Psychology) 
พลบ  531  การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไกการเคล่ือนไหวตามชว่งอาย ุ 3(2-2-5)  
PEG  531  Lifespan Motor Learning and Motor Development 
พลบ  532   ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  532   Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
พลบ  631  จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG  631  Social Psychology in Sport and Exercise  
พลบ  632   แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  632   Motivation in Sport and Exercise 
พลบ  633  การประเมินและการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5)  
PEG  633  Assessment and Psychological Skill Training in Sport and Exercise Psychology 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย  (Sport and Exercise Physiology) 
พลบ  541 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  541  Physiology of Sport and Exercise 
พลบ  542 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบพลงังานตอ่การกีฬา 3(2-2-5) 
 และการออกก าลงักาย 
PEG  542   Energy Response and Adaptation to Sport and Exercise 
พลบ  543 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  543 Biochemistry of Sport and Exercise 
พลบ  544 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  544   Sport and Exercise Nutrition  
พลบ  641 ปฎิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  641   Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา  (Sport Coaching Science) 
พลบ  551 สรีรวิทยาการออกก าลงักายส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  551  Physiology of Exercise for Coach 
พลบ  552   หลกัการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
PEG  552   Principle of Effective Coaching  
พลบ  651 โภชนาการส าหรับนกักีฬา 3(3-0-6) 
PEG  651   Nutrition for Athletes   
พลบ  652   การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  652   Analysis of Sport Movement  
พลบ  653 จิตวิทยาส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา 3(3-0-6)  
PEG  653  Coaching Psychology 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา  (Sport Technology) 
พลบ  561   อปุกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  561  Biomedical Sensors for Sport Technology 
พลบ  562   เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพ่ือชว่ยการออกแบบทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  562   Information Technology and Computer Aided Design in Sport 
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พลบ  563   วิศวกรรมทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  563   Engineering in Sport 
พลบ  661  ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  661   Biomechanics and Motion Analysis in Sport 
พลบ  662   การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  662   Signal and Image Processing in Sport 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  (Exercise Science) 
พลบ  571 สรีรวิทยาการออกก าลงักายเพ่ือกิจกรรมทางกาย 3(3-0-6) 
PEG  571  Physiology of Exercise for Physical Activity 
พลบ  572   วิธีวิทยาการสอนกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  572   Sport and Exercise Methodology  
พลบ  634  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG  634  Applied Sport and Exercise Psychology 
พลบ  671   กิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสขุภาวะตลอดชว่งอายุ  3(3-0-6) 
PEG  671 Physical Activity for Well-being Through Life Span  
พลบ  672   เวชศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  672  Sport and Exercise Medicine 

 
 3.1.3.4 หมวดวิชาเลือก       
    นิสิตปริญญาโททุกสาขาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในวิชาเอก
อ่ืนๆไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร ฯ จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย มีรายวิชาดังนี ้
พลบ  533  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางจิตวิทยาการกีฬา  2(2-0-4)  
PEG  533   Ethics and Social Issues in Sport Psychology 
พลบ  534  วิทยาการปัจจบุนัด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3)  
PEG  534   Current Issues in Sport and Exercise Psychology  
พลบ  634  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG  634  Applied Sport and Exercise Psychology 
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พลบ  635  การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12) 
PEG  635   Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
พลบ  636  การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย                  2(1-2-3)  
PEG  636  Sport and Exercise Psychology Consulting Service  
พลบ  637  จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3)  
PEG  637   Ethics in Sport and Exercise Science Profession 
 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย มีรายวิชาดังนี ้
พลบ  545   ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG  545   Drugs and Doping in Sport 
พลบ  642  คล่ืนไฟฟ้าหวัใจของการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  642   Electrocardiography of Exercise 
พลบ  643  วิทยการปัจจบุนัด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
PEG  643  Current Issues in Sport and Exercise Physiology 
พลบ  644  วิทยาการปัจจบุนัด้านโภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย   2(1-2-3) 
PEG  644   Current Issues in Sport and Exercise Nutrition  
พลบ  645   การศกึษาอิสระทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12) 
PEG  645   Independent Study of  Sport and Exercise Physiology  
พลบ  646 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบประสาทกล้ามเนือ้ตอ่   3(3-0-6) 
 การกีฬาและการออกก าลงักาย    
PEG  646   Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 
พลบ  647 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบหวัใจและหายใจตอ่  3(3-0-6) 
                   การกีฬาและการออกก าลงักาย   
PEG  647   Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise 
พลบ  648 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบตอ่มไร้ทอ่ตอ่  3(3-0-6) 
 การกีฬาและการออกก าลงักาย             
PEG  648  Hormonal Response and Adaptation to Sport and Exercise 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา มีรายวิชาดังนี ้
พลบ  553   อภิบาลนกักีฬา  3(3-0-6) 
PEG  553   Athletic Training  
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พลบ  654   การฝึกสอนนกักีฬาคนพิการ 3(2-2-5) 
PEG  654   Coaching Athletes with Disability  
พลบ  655  การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 3(0-6-12) 
PEG  655   Independent Study of Sport Coaching Science 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา มีรายวิชาดังนี ้
พลบ  564   ปัญญาประดษิฐ์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG  564   Artificial Intelligence for Sport Technology   
พลบ  565   การออกแบบระบบฝังตวัในการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  565   Embedded System Design in Sports 
พลบ  566   นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  566   Innovation in Sport and Exercise Science 
พลบ  663   การยศาสตร์การกีฬา  3(3-0-6) 
PEG  663   Sport Ergonomic  
พลบ  664   วสัดแุละการออกแบบส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG  664   Materials and Design for Sport Technology 
พลบ  665  การศกึษาอิสระทางเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(0-6-12) 
PEG  665   Independent Study of Sport Technology  
พลบ  666   นวตักรรม  และกฎหมาย 3(3-0-6) 
PEG  666   Innovation and Law  
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มีรายวิชาดังนี ้
พลบ  573   การทดสอบและการก าหนดการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  573   Testing and Exercise Prescription 
พลบ  574   โภชนาการและความสมดลุของพลงังาน 3(3-0-6) 
PEG  574   Nutrition and Energy Balance 
พลบ  575   เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  575   Laboratory Technology in Sport and Exercise Science 
พลบ  673   การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวส าหรับการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  673   Movement Analysis for Exercise 
พลบ  674 การออกก าลงักายในกลุม่อาการเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
PEG  674   Exercises in Metabolic Syndrome 
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พลบ  675 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย  3(0-6-12) 
PEG  675   Independent Study in Exercise Science 
พลบ  676   วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาวะ  3(3-0-6)  
PEG  676   Qualitative Research in Sport Science and Wellness 
 

 3.1.3.5 ปริญญานิพนธ์ 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์                                                                                       12 หนว่ยกิต 
PEG  699   Thesis 

ความหมายของรหสัวิชา  
รหสัตวัอกัษร 
  พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา 
รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศกึษา)  
 เลขตวัแรก 
  5, 6  หมายถึง รายวิชาระดบัปริญญาโท 
 เลขตวักลาง  
  0  หมายถึง วิชาแกน  
  3  หมายถึง            กลุม่วิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
  4  หมายถึง            กลุม่วิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
  5  หมายถึง            กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
  6  หมายถึง กลุม่วิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
  7  หมายถึง กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
  9  หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตวัท้าย หมายถึง ล าดบัวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหนว่ยกิต 

 เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 
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            3.1.4 แผนการศึกษา 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
พลบ  531 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไกการเคล่ือนไหวตามชว่งอาย ุ 3(2-2-5) 
พลบ  631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย   3(3-0-6) 
 รวม 12 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  532  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก

ก าลงักาย   
3(3-0-6) 

พลบ  632 แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
พลบ  633 การประเมินและการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 4 

 รวม 13 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 4 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
พลบ  541 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  641 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
 รวม 12 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  542 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบพลงังานตอ่การกีฬาและการออก

ก าลงักาย 
3(3-0-6) 

พลบ  543 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
พลบ  544 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 4 

 รวม 13 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 4 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
พลบ  551 สรีรวิทยาการออกก าลงักายส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา 3(3-0-6) 
พลบ  651 โภชนาการส าหรับนกักีฬา 3(3-0-6) 
 รวม 12 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  552 หลกัการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
พลบ  652 การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางการกีฬา 3(2-2-5) 
พลบ  653 จิตวิทยาส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา   3(3-0-6) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 4 

 รวม 13 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 4 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
พลบ  561 อปุกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
พลบ  562 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพ่ือชว่ยการออกแบบทางการกีฬา 3(2-2-5) 
 รวม 12 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  563 วิศวกรรมทางการกีฬา 3(3-0-6) 
พลบ  661 ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬา 3(2-2-5) 
พลบ  662 การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 4 

 รวม 13 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 4 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
พลบ  571 สรีรวิทยาการออกก าลงักายเพ่ือกิจกรรมทางกาย 3(3-0-6) 
พลบ  572 วิธีวิทยาการสอนกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 รวม 12 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  634 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์ 3(3-0-6) 
พลบ  671 กิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสขุภาวะตลอดชว่งอาย ุ 3(3-0-6) 
พลบ  672 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 4 

 รวม 13 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 4 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
พลบ  503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG  503   Research Methodology in Sport and Exercise Science 
 หลกัการ วิธีการ และการคดักรองงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย การ
ออกแบบ การก าหนดระเบียบวิธีวิจยั ฝึกปฏิบตัิการท าวิจยัในหวัข้อท่ีสนใจ  จริยธรรมในการท าวิจยั การ
น าเสนอผลงาน แหลง่ทนุ และการเขียนโครงการวิจยัเพ่ือของบประมาณสนบัสนนุ  
 
พลบ  504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG  504    Statistical Analysis in Sport and Exercise Science 
  หลกัการ การวิเคราะห์ การคดัเลือกวิธีการทางสถิติ ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าสถิตไิปใช้ในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  
 
พลบ  505   สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  1(0-2-1) 
PEG  505   Seminar in Sport and Exercise Science  
 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัปัจจบุนั การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรม ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายตามคณุลกัษณะของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลกัวิชา และการน าไปประยกุต์ใช้ 
 
หมวดวิชาเอก 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  531 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไกการเคล่ือนไหวตลอดชว่งอาย ุ 3(2-2-5)  
PEG  531   Lifespan Motor Learning and Motor Development 
 การเจริญเตบิโตกบักลไกการเคล่ือนไหวของมนษุย์ในวยัตา่งๆ ตลอดช่วงอาย ุองค์ประกอบ และ
คณุลกัษณะของการเคล่ือนไหว รูปแบบ ชนิด และลกัษณะของการพฒันาทกัษะกลไกการเคล่ือนไหวตาม
กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบตัติามความเหมาะสมในแตล่ะชว่งวยั 
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พลบ  532   ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการกีฬา                            3(3-0-6) 
และการออกก าลงักาย     

PEG  532   Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และเทคนิคการให้ค าปรึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย มีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการให้ค าปรึกษา 
 
พลบ  631   จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6)  
PEG  631   Social Psychology in Sport and Exercise  
 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทศันคติ ความเช่ือ 
คา่นิยม และแรงจงูใจของบคุคลในสงัคม ซึ่งส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าร่วม การคงเล่น และการเลิกเล่น 
กีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  632   แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  632   Motivation in Sport and Exercise 
 ทฤษฎี หลกัการ อิทธิพลของแรงจงูใจ และกระบวนการเสริมสร้างแรงจงูใจในการเล่นกีฬาและ
การออกก าลงักาย การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ กบัการประยกุต์ใช้ในการ
เลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  633  การประเมินและการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5)  
PEG  633  Assessment and Psychological Skill Training in Sport and Exercise Psychology 
 หลักการ กระบวนการ ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ วิธีการฝึกการติดตามและการ
ประเมินผล การเลือกและการประยุกต์ใช้ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย การ
สงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาความสามารถและปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมการออกก าลงักาย 
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กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  541 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  541 Physiology of Sport and Exercise 
 หลกัการการตอบสนองและการปรับตวัของระบบตา่งๆในร่างกายตอ่การกีฬาและการออกก าลงั
กาย  ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบหายใจและระบบไหลเวียน ระบบพลงังาน 
สามารถประยกุต์ใช้ส าหรับการออกก าลงักายและกีฬาในแตล่ะชนิด 
 
พลบ  542 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบพลงังานตอ่การกีฬา                              3(2-2-5) 

และการออกก าลงักาย   
PEG  542   Energy Response and Adaptation to Sport and Exercise 

องค์ความรู้ด้านระบบพลงังานกับการฝึกกีฬาและการออกก าลงักาย ผลของการออกก าลงักาย 
ลกัษณะของกิจกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อกลไกการท างาน การตอบสนองและการ
ปรับตวัของระบบพลงังาน    
 
พลบ  543 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  543 Biochemistry of Sport and Exercise 

หลักการ พืน้ฐาน ทางชีวเคมี  กระบวนการเผาผลาญของสารอาหาร ภายในร่างกายในภาวะ
ปกติ  กระบวนการตา่งๆ ภายในร่างกาย การเผาผลาญของสารอาหาร การเปล่ียนแปลงของชีวเคท่ีมีต่อ
การกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ 544 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 544  Sport and Exercise Nutrition    
 หลักและกระบวนการทางโภชนาการ การตอบสนองและปรับเปล่ียนกระบวนการเผาผลาญ
พลังงาน ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างและเผาผลาญพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับ
สมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการเลน่กีฬาและออกก าลงักาย 
 
พลบ  641 ปฎิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(1-4-4) 
PEG  641  Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
 ปฏิบตัิการและการใช้เคร่ืองมือทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย การวัดการ
เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆในร่างกาย  ระบบกล้ามเนือ้ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจและ
ไหลเวียน ระบบพลงังาน   
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
พลบ  551 สรีรวิทยาการออกก าลงักายส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  551  Physiology of Exercise for Coach 
 การวิเคราะห์เชิงลึกในระบบตา่งๆ ของร่างกาย  ระบบกล้ามเนือ้ประสาท ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบ
หายใจและไหลเวียน ระบบพลงังาน ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพ การตอบสนอง และการปรับตวั ต่อการ
ออกก าลงักายในกลุม่นกักีฬา ผู้ ป่วย และบคุคลพิเศษ  
                
พลบ  552   หลกัการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
PEG  552   Principle of Effective Coaching 

การบรูณาการหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาตา่ง ๆ เพ่ือการประยกุต์ใช้ในการฝึกสอนกีฬา  การ
เป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม การประเมินและวิเคราะห์ความต้องการ  เพ่ือวาง แผน 
จดัและพฒันาระบบการฝึก การประเมินโปรแกรมการฝึกตลอดการปีเพ่ือพฒันาความสามารถนกักีฬา 

 
พลบ  651 โภชนาการส าหรับนกักีฬา 3(3-0-6) 
PEG  651    Nutrition for Athletes 
 หลักและกระบวนการทางโภชนาการ การตอบสนองและปรับเปล่ียนกระบวนการเผาผลาญ
พลงังาน ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การสร้างและเผาผลาญพลงังานในการกีฬา เพ่ือจดัโปรแกรมโภชนาการให้
เหมาะสมกบัประเภทของกีฬา  
 
พลบ  652   การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  652   Analysis of Sport Movement 
            หลักการ และกลไกการเคล่ือนไหวพืน้ฐานและทักษะกีฬา วิธีการ กระบวนการวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวของนกักีฬา การสงัเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัด้านทกัษะกีฬา เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ใน
การฝึกกีฬา 
 
พลบ  653 จิตวิทยาส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา 3(3-0-6)  
PEG  653 Coaching Psychology 
             ประยกุต์ใช้และบรูณาการ หลกัทฤษฏีจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา เทคนิคการ
สร้างบรรยากาศท่ีมีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมและแข่งขนักีฬา การพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจ ก าร
วิเคราะห์ความต้องการและการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือการพฒันาความสามารถทางการกีฬา  
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
พลบ  561   อปุกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  561  Biomedical Sensors for Sport Technology 

หลกัการใช้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทางการกีฬา แบบสารกึ่งตวัน า เซ็นเซอร์ทางเชิงกล ทางฟิสิกส์ 
ทางเคมี ทางชีวภาพ การเช่ือมตอ่เซ็นเซอร์กับระบบ เพ่ือพฒันาเป็นอปุกรณ์และเคร่ืองมือ ทางไบโอฟีด
แบคส าหรับการตดิตาม และตรวจสอบนกักีฬา  
  
พลบ  562   เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพ่ือชว่ยการออกแบบทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  562   Information Technology and Computer Aided Design in Sports 

วิธีการ และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการกีฬา การใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์สมยัใหม ่วิธีไฟไนต์อิลิเมนท์และกราฟิก ฝึกปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหาการออกแบบทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา      
 
พลบ  563    วิศวกรรมทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  563    Engineering in Sport                             

หลกัการทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีการกีฬา กระบวนการและเทคนิคการ
วิเคราะห์การเคล่ือนไหว ทกัษะกีฬา เกมการแขง่ขนั และการประยกุต์ใช้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา  

 
พลบ  661   ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG  661   Biomechanics and Motion Analysis in Sport 

หลักการ และทฤษฏีทางชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการกีฬา 
กระบวนการและ เทคนิคตา่ง ๆในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ กลไกการท างานของ
กล้ามเนือ้และข้อตอ่ เพ่ือประยกุต์ใช้ในการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  662   การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  662   Signal and Image Processing in Sport 

ทฤษฎีสญัญาณ การรบกวน การวิเคราะห์สญัญาณ การสร้างภาพตดัขวางจากข้อมูลโปรเจ็คชนั 
การท าทะเบียนภาพ การสร้างรูป 3 มิติจากภาพตดัขวางต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สญัญาณและภาพถ่าย
ทางการกีฬาเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาในการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ  571 สรีรวิทยาการออกก าลงักายเพ่ือกิจกรรมทางกาย 3(3-0-6) 
PEG  571  Physiology of Exercise for Physical Activity 
 หลกัการการตอบสนองและการปรับตวัของระบบตา่งๆ ของร่างกาย  ทัง้ระบบกล้ามเนือ้ประสาท 
ระบบตอ่มไร้ทอ่ ระบบหายใจและไหลเวียน และระบบพลงังาน ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาและการออกก าลงั
กายเพ่ือการมีกิจกรรมทางกาย  
 

พลบ  572   วิธีวิทยาการสอนกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  572   Sport and Exercise Methodology  
 หลกัการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายทัง้ด้านทกัษะการเคล่ือนท่ี ทกัษะท่ีใช้และไม่
ใช้อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวในกีฬาและการออกก าลงักายท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
รูปแบบการฝึกด้วยแรงต้านเพ่ือพฒันาความแข็งแรงและความอดทน    
 
พลบ  634  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG  634  Applied Sport and Exercise Psychology 
 บูรณาการหลกัการ ทฤษฎี เพ่ือการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การกีฬาและการออกก าลังกาย
วิเคราะห์ความต้องการ ประเด็น ปัญหา สังเคราะห์งานวิจัย การออกแบบและการเลือกใช้วิธีการทาง
จิตวิทยาการกีฬา เพ่ือสร้างเสริมและพฒันาความสามารถทางการกีฬาและสร้างเสริมพฤติกรรมการออก
ก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง 
 
พลบ  671   กิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสขุภาวะตลอดชว่งอายุ  3(3-0-6) 
PEG  671 Physical Activity for Well-being Through Life Span  
 กิจกรรมและรูปแบบการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบ
ตา่งๆในร่างกายแตล่ะช่วงอายุ ตัง้แต่วนัเด็ก วยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ และวยัชรา เพ่ือเป็นการรักษาสมรรถภาพ
ทางกายให้อยูใ่นสภาวะปกต ิรวมทัง้ออกแบบกิจกรรมและการออกก าลงักายท่ีชว่ยพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
 
พลบ  672   เวชศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  672  Sport and Exercise Medicine 
 ทฤษฎี หลกัการ การตรวจและประเมินสาเหตขุองการเกิดการบาดเจ็บ การวางแผนการให้การ
ป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย กลไกและปัจจัย
เส่ียงตอ่การเกิดการบาดเจ็บ หลกัการชว่ยชีวิตขัน้พืน้ฐาน 
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หมวดวิชาเลือก  
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  533  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางจิตวิทยาการกีฬา  2(2-0-4)  
PEG  533   Ethics and Social Issues in Sport Psychology 
 ประเด็นด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการกีฬาท่ีมีผลกระทบต่อนักจิตวิทยาการ
กีฬาและการออกก าลงักาย นกักีฬา ผู้ ฝึกสอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  การวิเคราะห์กระบวนการ 
คา่นิยมทางการกีฬาท่ีเกิดขึน้ คงอยู ่และเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั  
 
พลบ  534  วิทยาการปัจจบุนัด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3)  
PEG  534   Current Issues in Sport and Exercise Psychology  
            ประเด็นในปัจจุบันและแนวโน้มด้านจิตวิทยา เก่ียวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นส าคญัในหวัข้อท่ีสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั การ
เสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ตอ่สาขาวิชา 
 
พลบ  634 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG  634 Applied Sport and Exercise Psychology 
 การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีมาเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
วิเคราะห์ความต้องการ ประเด็นปัญหา สงัเคราะห์งานวิจยั การเลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยาเพ่ือพฒันา
ความสามารถทางการกีฬาและสร้างเสริมพฤตกิรรมการออกก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง  
 
พลบ  635   การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12)  
PEG  635   Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
 ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์บทความและงานวิจยัทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจ เพื่อการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ 
 
พลบ  636  การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3)  
PEG  636  Sport and Exercise Psychology Consulting Service  
 การฝึกประสบการณ์ให้ค าปรึกษาแก่นักกีฬาหรือผู้ ออกก าลังกาย ภายใต้การดูแลและให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ อยา่งน้อย 45 ชัว่โมง 
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พลบ  637  จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3)  
PEG  637   Ethics in Sport and Exercise Science Profession  
 ประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบตอ่วิชาชีพวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย การวิเคราะห์กระบวนการและคา่นิยมทางการกีฬาท่ีเกิดขึน้ คงอยู่ และ
เปล่ียนแปลงในสงัคมปัจจบุนั มุง่เน้นการสร้างเสริมจริยธรรมและคณุคา่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  545   ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  545   Drugs and Doping in Sport 
 แนวโน้มการใช้สารต่าง ๆ  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการกีฬา ประเภท วิธีการใช้ และผลของการใช้
สารท่ีมีตอ่ร่างกายทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว การทดสอบทางห้องปฏิบตัิการเพ่ือตรวจหาสารต้องห้าม
ในนกักีฬา การควบคมุ การลงโทษผู้ ท่ีใช้สารต้องห้าม รวมทัง้หลกัจริยธรรมในการแขง่ขนักีฬา 
 
พลบ 642   คล่ืนไฟฟ้าหวัใจของการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 642   Electrocardiography of Exercise 
 หลกัการเก่ียวกบัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ผลของการออกก าลงักายตอ่การท างานของระบบหวัใจ ท่ีท าให้
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจเปล่ียนแปลงในสภาวะปกติ ความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจท่ีเป็นข้อห้ามในการออก
ก าลงักาย สภาวะความผิดปกตขิองคล่ืนไฟฟ้าหวัใจขณะออกก าลงักาย 
 
พลบ  643  วิทยาการปัจจบุนัด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           2(1-2-3) 
PEG  643  Current Issues in Sport and Exercise Physiology  
 ประเด็นในปัจจุบนัและแนวโน้มด้านสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นส าคญัในหวัข้อท่ีสนใจ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงานวิจยั มีส่วน
ชว่ยในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ตอ่สาขาวิชา 

 

พลบ  644  วิทยาการปัจจบุนัด้านโภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3) 
PEG  644   Current Issues in Sport and Exercise Nutrition 

ประเด็นในปัจจุบนัและแนวโน้มด้านโภชนาการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นส าคญัในหวัข้อท่ีสนใจ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงานวิจยั มีส่วน
ชว่ยในการเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ตอ่สาขาวิชา 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 31 

พลบ  645   การศกึษาอิสระทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12)  
PEG  645   Independent Study of  Sport and Exercise Physiology  
 ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บทความและงานวิจยัทางสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย ระบุหวัเร่ืองตามความสนใจ การน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
 

พลบ  646 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบประสาทกล้ามเนือ้ตอ่  3(3-0-6) 
 การกีฬาและการออกก าลงักาย   
PEG  646   Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 

องค์ความรู้ในด้านการท างานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ในการฝึกทางกีฬาและการออก
ก าลงักาย ผลของการออกก าลงักายท่ีมีตอ่กลไกการท างานของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การท างานของระบบดงักลา่ว ทัง้ความเจ็บปวด ความล้า การฟืน้ตวัของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ 

   

พลบ  647 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบหวัใจและหายใจตอ่ 3(3-0-6) 
                   การกีฬาและการออกก าลงักาย 
PEG  647   Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise 
 กลไกการตอบสนอง การปรับตวัทางด้านสรีรวิทยาของระบบหวัใจและระบบหายใจในขณะออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบหัวใจและระบบ
หายใจ การประยกุต์ใช้ในการออกก าลงักายและเลน่กีฬาประเภทตา่งๆ  

พลบ  648 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบตอ่มไร้ทอ่ตอ่ 3(3-0-6) 
 การกีฬาและการออกก าลงักาย  
PEG  648  Hormonal Response and Adaptation to Sport and Exercise 
             การท างาน การใช้พลงังาน การตอบสนองและการปรับตวัของระบบต่อมไร้ท่อในขณะท่ีมีการ
กีฬาและการออกก าลงักาย การฟืน้ตวัของร่างกายหลงัการออกก าลงักายและกีฬา และการประยกุต์ใช้ใน
การกีฬาและการออกก าลงักายและงานวิจยั 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
พลบ  553   อภิบาลนกักีฬา 3(3-0-6) 
PEG  553   Athletic Training  

กลไกการเกิดการบาดเจ็บจากการกีฬา การใช้ยาและสารเคมีท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา การ
ตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย การป้องกนั และการปฐมพยาบาล การดแูลขัน้ต้น การประสานงาน
กบัแพทย์ และนกักายภาพบ าบดัในการชว่ยฟืน้ฟสูภาพร่างกายของนกักีฬา  
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พลบ  654   การฝึกสอนนกักีฬาคนพิการ 3(2-2-5) 
PEG  654   Coaching Athletes with Disability  
 หลกัการ ปรัชญา ทฤษฎีของการฝึกสอนกีฬา กระบวนการสอนกีฬา การจดักิจกรรมให้สอดคล้อง
กบันกักีฬาคนพิการประเภทตา่ง ๆ น าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในการฝึกสอนกีฬาส าหรับคนพิการ
แตล่ะประเภท การจดัโปรแกรมและน าไปปฏิบตั ิรวมทัง้จรรยาบรรณของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาคนพิการ 
 
พลบ  655   การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 3(0-6-12)  
PEG  655   Independent Study of Sport Coaching Science  
 ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บทความและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การฝึก
กีฬา ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจ เพ่ือการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ 

  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
พลบ  564   ปัญญาประดษิฐ์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  564  Artificial Intelligence for Sport Technology 
 หลักการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา กระบวนการเรียนรู้และคิดหา
เหตผุลของมนษุย์และคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีเกมส์ การแทนความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษา 
เทคนิคโปรแกรม การออกแบบระบบและการประยกุต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 
 
พลบ  565   การออกแบบระบบฝังตวัในการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  565   Embedded System Design in Sports 
 หลกัการเขียนโปรแกรม การออกแบบ การพฒันาระบบฝังตวัสมองกลและการน าไปใช้ในอปุกรณ์
กีฬาระบบไอดีอี ไอดีอีส าหรับโพรเซสเซอร์ การใช้งานเจเท็ค การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก แนะน า
ระบบปฏิบตักิารไมโครซี การท าพอร์ตตงิ และการใช้งานแบบตอบสนองทนัทีทนัใด  
 
พลบ  566   นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  566   Innovation in Sport and Exercise Science 
 วิวฒันาการและแนวโน้มของนวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักายจากอดีต ปัจจบุนั และ
อนาคต ทบทวนงานวิจยั วิเคราะห์ประโยชน์และความเป็นไปได้ของการน านวตักรรมไปใช้เพ่ือพฒันาการ
กีฬาและการออกก าลงักาย 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 33 

พลบ  663   การยศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  663   Sport Ergonomic  
 หลกัการ วิธีการจดัสภาพแวดล้อม อปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมส าหรับการกีฬา 
การออกแบบอุปกรณ์การกีฬา การบาดเจ็บจากความเหน่ือยล้า สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อศกัยภาพของ
นกักีฬา 
 
พลบ  664    วสัดแุละการออกแบบส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  664    Materials and Design for Sport Technology 
 โครงสร้างพืน้ฐานของวสัด ุ ชนิด  คณุสมบตั ิและการทดสอบวสัดท่ีุมีความส าคญัต่องาน แนะน า
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกใช้วัสดุ วิธีการออกแบบ ประยุกต์กับอุปกรณ์การกีฬา  
แนะน าวสัดสุมยัใหมท่ี่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของนกักีฬา  
 
พลบ  665   การศกึษาอิสระทางเทคโนโลยีการกีฬา 3(0-6-12)  
PEG  665   Independent Study of  Sport Technology 
 ค้นคว้า ทบทวน ศกึษา วิเคราะห์บทความและงานวิจยัทางเทคโนโลยีการกีฬา ระบหุวัเร่ืองตาม
ความสนใจ เพ่ือการน าเสนอหวัข้อปริญญานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ 
 
พลบ  666   นวตักรรม  และกฎหมาย 3(3-0-6) 
PEG  666   Innovation and Law 
         ประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเบือ้งต้น กฎหมายสิทธิบตัรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา การทดลองและทดสอบมาตรฐานนวตักรรม 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ  573   การทดสอบและการก าหนดการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  573   Testing and Exercise Prescription  

หลกัการประเมินสมรรถภาพ และพฒันาการของสมรรถภาพทางกาย การออกแบบและก าหนด
โปรแกรมการออกก าลงักายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ ส่งเสริมสขุภาพ และลดปัจจยัเส่ียงในบคุคลทัว่ไป 
กลุม่บคุคลพิเศษ และคนพิการ 
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พลบ  574   โภชนาการและความสมดลุของพลงังาน 3(3-0-6) 
PEG  574   Nutrition and Energy Balance 
 หลกัของโภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลแตล่ะช่วงอาย ุการรับพลงังานและการใช้พลงังาน
อย่างสมดลุ การประเมินสภาพร่างกาย การน าความรู้และหลกัการด้านโภชนาการเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดสมดลุของพลงังาน 
 
พลบ  575   เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  575   Laboratory Technology in Sport and Exercise Science 
 หลกัการท างาน การใช้งาน และการท างานของเคร่ืองมือปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย  การใช้ออกซิเจน ส่วนประกอบของร่างกาย เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ เต็นท์ปรับความ
กดอากาศ เคร่ืองมือวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี  
 
พลบ  673   การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวส าหรับการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  673   Movement Analysis for Exercise 
 หลกัการ กลไก และทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐาน วิธีการ กระบวนการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวใน
การออกก าลงักายของบคุคลทัว่ไปและผู้ ป่วย การสงัเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัด้านการเคล่ือนไหว 
เพ่ือการประยกุต์ใช้ 
 
พลบ  674 การออกก าลงักายในกลุม่อาการเมตาบอลิก  3(3-0-6) 
PEG  674   Exercises in Metabolic Syndrome 
 สาเหต ุการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา และวิธีป้องกันความผิดปกติของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับ
กลุ่มอาการเมตาบอลิก  โรคอ้วน โรคเบาหวาน แนะน าการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ีอยู่ใน
กลุม่อาการเมตาบอลิก เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการน าไปสูโ่รคอ่ืน 
 
พลบ  675 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย  3(0-6-12) 
PEG  675   Independent Study in Exercise Science 
 ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์บทความและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย ระบุ
หัวเร่ืองตามความสนใจ เพ่ือการน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ 
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พลบ  676   วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาวะ 3(3-0-6) 
PEG  676   Qualitative Research in Sport Science and Wellness  

ออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาวะ เทคนิคการรวบรวม
ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนหนงัสือแสดงความยินยอม  การเลือกวิธี
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลูให้เหมาะกบัสภาพการณ์ของวิชาชีพ 
 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์                                                                                          12  หนว่ยกิต 
PEG  699   Thesis 
 การวิจยัในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ในแตล่ะกลุ่มวิชาท่ีศกึษา ส าหรับ
นิสิตท่ีต้องการขอจบการศกึษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   
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       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
 
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา), ปีที่จบ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1* ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร กศ.บ. (พลศกึษา), 2521 
ค.ม. (พลศกึษา), 2528 
Ph.D. (Sport Psychology), 
2535 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Oregon State University, 
Oregon, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

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

xxxxxxxxxxxxx 

3* ดร. สภุาภรณ์  
ศลิาเลิศเดชกลุ 

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

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 
kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ดร. อาพรรณชนิต   
ศริิแพทย์ 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยับรูพา 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

xxxxxxxxxxxxx 

          
       * อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร      
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
1 รศ.ดร.สาล่ี สภุาภรณ์ Ed.D. (Physical Education: Pedagogy) 
2 รศ.ดร.สปุราณีวิ ์ขวญับญุจนัทร์ Ed.D. (Curriculum and Supervision) 

3 รศ.จฑุามาศ เทพชยัศรี วท.ม. (จลุชีววทิยา) 
Certificate in Tropical Medicine 

4 ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวบิลูย์ Ph.D. (Exercise and Sport Science : Movement Studies in 
Disability) 

5 ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร Ph.D. (Sport Psychology) 
6 ผศ.ดร.กมลมาลย์ วรัิตน์เศรษฐสิน ส.ด. (สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์) 
7 ดร.อษุากร พนัธุ์วานิช D.S.M. (Sport Management) 

8 ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ Ph.D. (Sport Psychology) 
9 ดร.ถนอมศกัดิ ์ เสนาค า D.S.M. (Sport Management) 

10 ดร.วงศ์วทิย์ เสนะวงศ์ Ph.D. (Biomedical Engineering) 

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

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

ล าดับที่ 
รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

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

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

Education) 
5 ผศ.ดร.ณฐั อินทรปาณ Ph.D. (Physical Education) 
6 ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร Ph.D. (Sport Psychology) 

7 ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย Ed.D. (Physiology of Exercise) 
8 ผศ.ดร.พงษ์จนัทร์ อยู่แพทย์ Ph.D. (Ergonomics) 
9 ผศ.ดร.ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ Dr. rer. nat (Pharmacy) 

10 ดร.ศกัดิช์าย ทพัสวุรรณ Ph.D. (Physical Education) 
11 ดร.สวุตัร  สิทธิหล่อ Ph.D. (Exercise and Sport Science :Sport 

Biomechanics) 
12 รศ.ดร.วชิิต  คนงึสขุเกษม Ed.D. (Physiology of Exercise)   

13 ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สขุสม วท.ด. (สรีรวทิยา)   
14 รศ.ดร.ศริิรัตน์  หรัิญรัตน์ Ph.D.Exercise & Sport Science (Ongoing in 

Biomechanics Publication)  

15 รศ.พิพฒัน์  เจิดรังษี Ms.C. (Exercise Physiology) 
16 นายแพทย์ อ๊ีด  ลอประยรู พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
17 รศ.ดร.ไถ้ออน  ชินธเนศ Ph.D. (Neuroscience) 

18 ดร.ลดัดา  เรืองมโนธรรม ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 
19 ผศ.ดร.เกษม  นครเขตต์ P.E.D. (Physical Education Management) 
20 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์  ค.ม. (พลศกึษา) 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
เฉพาะกลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายมีรายวิชาการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย สาขาอ่ืนไมมี่ 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
      4.2 ช่วงเวลา 

- 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึ่ง

เป็นไปตามกลุม่วิชาท่ีนิสิตเลือกเข้าศกึษา และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

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

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

ชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีก าหนดให้ท างานวิจยั คือ ภาคการศกึษาท่ี 3 เป็นต้นไป 
       5.4 จ านวนหน่วยกิต   

ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
       5.5 การเตรียมการ  

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

หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย์ และเสียสละ
เพ่ือสงัคม 

ส่งเสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์
ตามท่ีต้องการ มีการจัดกิจกรรม การเก็บข้อมูล เพ่ือให้
นิสิตได้ประยุกต์ความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

2. สามารถน าความรู้ด้านการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
ไปท างานวิจัย และประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพและการศกึษาตอ่ระดบัสงู 

รายวิชาตา่ง ๆในหลกัสตูรเน้นความรู้ด้านทฤษฎีการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการ
ประยกุต์ใช้ 

3. มีทกัษะการคดิวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ และ
มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา มีความอดทนต่อ
ปัญหาและอปุสรรค 

ทกุรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรียน การตัง้ค าถามในระดบั
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าไปใช้ มีการฝึกตัง้ข้อโต้แย้ง
อยา่งมีเหตผุล รวมทัง้การมอบหมายงานท่ีท าให้นิสิตได้ฝึก
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา มีการเก็บข้อมลูภาคสนาม เพ่ือ
ท างานวิจัยท าโครงการวิจัย การเรียน การเขียนรายงาน
วิจารณ์บทความ 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ
และมีทักษะในการให้ค าเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค ์

มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปรายและสัมมนา 
การจดัโครงการ และให้นิสิตประเมินการน าเสนอผลงานใน
ชัน้เรียนทัง้ของตนเองและเพ่ือน และแสดงความคิดเห็น
บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

5. มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีการใช้บทเรียนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในชัน้
เรียน มีการมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น
ต้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 
 
-ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

-การบนัทึกและจดัระบบข้อมูลการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 
-การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคต ิ
เน้นความเป็นกลางในการวิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

2. สามารถจัดการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึก
ของผู้ อ่ื น  ค่านิ ยม พื น้ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทกุรายวิชา 
-ก าหนดให้มีนิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
มีบทลงโทษหากคัดลอกผลงาน
ของผู้ อ่ืน 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

 

2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 
ทฤษฎี และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการศกึษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 

- บรรยาย  อภิปราย สัมมนา
ร่วมกนัระหวา่งอาจารย์กบันิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย โดยใช้ทฤษฎีท่ี
ทนัสมยั 
-เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตา่ง ๆ 
-เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

-แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูล
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 
-การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศกึษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยัและการ
เขียนวิพากษ์ 

2. มีความเข้าใจ และตระหนักถึง
ผลกระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั  

-ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าใน
หวัข้อท่ีสนใจ 

-การน าเสนอหัวข้อวิจัย และ
น าเสนองานวิจยั 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. สามารถประเมินข้อมลู แนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อน และ
ใช้ข้อมูลท่ีได้ในการเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ การสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดถึงเทคนิค
การวิจัย  เ พ่ือวางแผนและด า เนิน
โครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 

-จดัอภิปราย สมัมนา 
- ท าแบบฝึกแก้โจทย์ ปัญหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

-การน าเสนอผลงาน 
-ข้อสอบแตล่ะรายวิชาเน้นการ
คดิวิเคราะห์ 

-การวิพากษ์งานของผู้ อ่ืน 

 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความสามารถในการท างานเป็น
ทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพ
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส 
-จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการ
ใช้ภาษาได้อยา่งเหมาะสม 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ
แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รับบริการ 
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ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

 -เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จกัวิธีการ
เรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึง่สามารถ
น าไปใช้ในการพฒันาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

-กิจกรรม อภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
-มอบหมายให้นิสิตท างานกลุม่ 
-ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการท างานกลุม่ 

-การสงัเกตพฤตกิรรม 
-การน าเสนอในชัน้เรียน 
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

-เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตมิา
บรรยาย 
-ให้นิสิตท างานวิจยั 
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมลู 

-การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวิชา 
-การน าเสนอผลงาน 

2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ ในการฟัง พดู 
อา่น เขียน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการส่ือสาร และการ
น าเสนอรายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและปริญญานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สมัมนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-การก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ
ผลงาน 

-การประเมินตามแบบ
ประเมินการน าเสนอ 
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 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
          สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงันี ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

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

2. สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมความรู้สึก
ของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2  ความรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

2. มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบนั รวมทัง้เหตุผลและการเปล่ียน 
แปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถประเมินข้อมลู แนวคิดจากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อน และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรค์ 

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิการสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอด
ถึงเทคนิคการวิจยั เพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จักวิธีการเรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม   
ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
            2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการส่ือสาร และการน าเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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พลบ 503 วิธีวิทยาของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 504 การวิเคราะห์ทางสถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ 505 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 531 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไกการเคลื่อนไหวตามช่วงอายุ           
พลบ 532 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ 631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 632 แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 633 การประเมินและการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย 

          

พลบ 541 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 542 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบพลงังานตอ่การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

          

พลบ 543 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงักาย           

พลบ 544 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย           

พลบ 641 ปฎิบตัิการทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 551 สรีรวิทยาการออกก าลงักายส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา           

พลบ 552  หลกัการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ           
พลบ 651 โภชนาการส าหรับนกักีฬา           
พลบ 652 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา           

พลบ 653 จิตวิทยาส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา           
พลบ 561 อปุกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา           

พลบ 562 เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการออกแบบทางการกีฬา           

พลบ 563 วิศวกรรมทางการกีฬา           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 661 ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬา           

พลบ 662 การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา           

พลบ 571 สรีรวิทยาการออกก าลงักายเพ่ือกิจกรรมทางกาย           
พลบ 572 วิธีวิทยาการสอนกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 634 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์           
พลบ 671 กิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสขุภาวะตลอดช่วงอายุ           
พลบ 672 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 533 ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางจิตวิทยาการกีฬา           
พลบ 534  วิทยาการปัจจบุนัด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 545 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา           
พลบ 553 อภิบาลนกักีฬา           
พลบ 564  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา           

พลบ 565 การออกแบบระบบฝังตวัในการกีฬา           

พลบ 566 นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 573 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลงักาย           
พลบ 574 โภชนาการและความสมดลุของพลงังาน           
พลบ 575 เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย 

          

พลบ 635 การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 636 การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 637 จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           

พลบ 642 คลื่นไฟฟ้าหวัใจของการออกก าลงักาย           

พลบ 643 วิทยาการปัจจบุนัด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 644 วิทยาการปัจจบุนัด้านโภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 645 การศกึษาอิสระทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 646 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบประสาทกล้ามเนือ้ตอ่
การกีฬาและการออกก าลงักาย 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 647 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบหวัใจและหายใจตอ่
การกีฬาและการออกก าลงักาย 

          

พลบ 648 การตอบสนองและการปรับตวัของระบบตอ่มไร้ท่อตอ่การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

          

พลบ 654 การฝึกสอนนกักีฬาคนพิการ           
พลบ 655 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา           
พลบ 663 การยศาสตร์การกีฬา           

พลบ 664 วสัดแุละการออกแบบส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา           

พลบ 665 การศกึษาอิสระทางเทคโนโลยีทางการกีฬา           
พลบ 666 นวตักรรม  และกฎหมาย            

พลบ 673 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวส าหรับการออกก าลงักาย           

พลบ 674 การออกก าลงักายในกลุม่อาการเมตาบอลิก           
พลบ 675 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย           
พลบ 676 วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาวะ           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้

- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้
ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

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

B  ดี (Good) 3.0  

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

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

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

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

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.
2554 หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48 โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้
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1. ต้องมีระยะเวลาศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศกึษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 

2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
6. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ือง
เตม็ (Full Paper)  

  
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ระดบับณัฑิตศึกษา พร้อมทัง้จดัท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

  1.2 คณะและภาควิชาชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่ง ๆในหลกัสตูร 
  1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ

ภาควิชา 
  1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

(อธิบายถึงสิ่งท่ีจะด าเนินการเพ่ือชว่ยให้คณาจารย์ได้พฒันา) 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับการ
จดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

- สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ 
และน าความท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ 
- คณะและภาควิชา  จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอ

ผลงานวิจยัในการประชมุหรือการสมัมนาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์

จากสถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท าทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากบั ดแูลคณุภาพของ
หลกัสตูร 

1.3 มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

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

1.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิน้สดุปีการศกึษา 

1.6 มีการประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุนั และบณัฑิต
ท่ีส าเร็จการศกึษา เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีแล้ว 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจดัโครงการ/กิจกรรม ให้กับ
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นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 5 ด้าน ดงันี ้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการสง่เสริมสขุภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนนัทนาการ ด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขามาบรรยาย 
 2.1.3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทกุปีการศกึษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 

 -  ใช้อาคารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์  
 -  คณะจดัสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 

2.2.2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ท่ีสนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย จ านวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และวารสารท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวนประมาณ 30 ฉบับ ได้แก่ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ นอกจากนีค้ณะก าหนดให้ทกุรายวิชามีแหล่งสืบค้นออนไลน์เป็นแหล่งความรู้
เพิ่มเตมิ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 

วารสารวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชมุเพ่ือวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ

เรียนการสอน 
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดคุรุภณัฑ์ส าหรับห้องปฏิบตัิการวิจยั ห้อง

ศกึษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอนและผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาท่ีผู้ สอนและ

ผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีสรร
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หา การจ้าง การบรรจุแต่งตัง้ การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุทกุ 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี และ

ตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมาร่วมสอนใน
บางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัอ่ืนเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 คณะ/ภาควิชาก าหนดคณุสมบตัิบคุลากรสนบัสนนุให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ

ก่อนการรับเข้าท างาน 
4.1.2 บคุลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอยสมัภาษณ์ 

โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และมีทศันคติท่ีดีตอ่การให้บริการแก่
อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
คณะ/ภาควิชาจดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคูมื่อส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทุน

สนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 
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5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบันต้องมีการจัดระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ

วิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม

และตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติต่อไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้แตล่ะปี 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม
การประชมุเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
ลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไมน้่อยกวา่ 25%        ท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

 X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือประเมินการสอนจากการรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูรของปีก่อนหน้า (มคอ.7) 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมท่กุทา่นได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทกุทา่นต้องได้รับการพฒันาทางวิชาการ/
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

10. อาจารย์ประจ าทกุทา่นมีคณุสมบตัคิรบตามก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2548 

X X X X X 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 58 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาไมน้่อยกว่า           

X X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

13. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตหรือนิสิตตอ่คณุภาพ
บณัฑิต ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

14. ระดบัความพงึพอใจของบณัฑิตตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

 X X X X 

15. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตตอ่ทรัพยากรสนบัสนนุการ
เรียนการสอนเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5  

 X X X X 

 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชมุร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของรายวิชาท่ีจะ

เปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับ
รายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหวา่งสอน 
อาจารย์ผู้ สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการ

เรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรมแบบฝึกหดั และผล

การสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอนประกอบกบัการปรึกษาหารือกบั
ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จงเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค . 
003 ผา่นระบบออนไลน์ 
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1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บงัคบับญัชา โดยสงัเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้องกับ
โครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกลยทุธ์
การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้ สอน นิสิตปัจจุบัน และ
บณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 

2.3 การประเมินความพงึพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องตอ่คณุภาพของบณัฑิต หลกัสตูร และ
การส ารวจการได้งานของบณัฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
เม่ือจบภาคการศกึษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน 

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

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

พ.ศ. 2554 
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 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   

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

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้  

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

 

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

ข้อ 2     ให้ยกเลิก ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2548   

บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดั
หรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้ ข้อบงัคบันีแ้ทน  

 

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

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าท่ีหลกัสตูรหรือสาขาวิชาสงักดั ซึง่หมายความถึง
บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าของคณะ สถาบนั ส านกั หรือหนว่ยงานท่ี
เทียบเทา่ ซึง่เป็นสว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร” หมายความวา่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตา่งๆ  ภายในคณะหรือ
ภาควิชา หรือ สถาบนั หรือส านกั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเทา่  หรือคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาพหวุิทยาการ
ระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ให้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการหลกัสตูร  

“คณาจารย์บณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัท่ีสอนหรือมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอยา่งดี 
ซึง่อาจเป็นบคุลากรท่ีไมอ่ยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั โดยไมต้่องพิจารณาด้าน
คณุวฒุิและต าแหนง่ทางวิชาการ และแตง่ตัง้โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอตอ่
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ   

ข้อ 4     เพ่ือให้การด าเนินการของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บณัฑิตวิทยาลยัอาจ
ก าหนดวิธีปฏิบตัใินรายละเอียดเพิ่มเตมิและสัง่ปฏิบตักิารได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ สว่นการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ และมิได้มีข้อบงัคบัหรือ
ระเบียบอ่ืนก าหนดไว้  หรือไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบันีใ้ห้บณัฑิตวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นกรณีไป 
 

ข้อ 5     ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบงัคบันี ้หรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสัง่การ และให้ถือเป็นท่ีสดุ  

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ข้อ 6    ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1  การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บง่ภาค หนึง่ปีการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 

30 สปัดาห์ 
6.2  การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี ้

    6.2.1  การศกึษาระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   

    6.2.2  การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์  
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    6.2.3  การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ  หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

    ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจดัภาคฤดรู้อนขึน้ได้ โดยก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตให้มีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัการศกึษาภาคปกต ิ 

6.3  การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรู้อน เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษา โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 8 สปัดาห์  

จ านวนชัว่โมงการเรียนในแตล่ะรายวิชาตามการจดัการศกึษาข้างต้น ให้มีจ านวนชัว่โมงการเรียนตามท่ี
ก าหนดไว้ตามข้อ 8 

การจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชดุวิชา (Modular System) ซึง่เป็นการจดัการเรียนการสอนเป็นชว่งเวลา
ชว่งละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แตล่ะหลกัสตูรก าหนดให้ชดัเจนวา่จะจดัระบบการจดัการศกึษาแบบใด 

ข้อ 7     การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค ต้องจดัการ
เรียนการสอนไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิการจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

7.1  การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาไมเ่กิน 
15 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาไม่
เกิน 6 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลกัสตูรท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหนว่ยกิตให้
เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

ข้อ 8    หนว่ยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศกึษาท่ีนิสิตได้รับ แตล่ะรายวิชาจะมีหนว่ยกิต
ก าหนดไว้ ดงันี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 
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8.4  การปฏิบตักิารในสถานศกึษา การปฏิบตักิารคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีใช้เวลาปฏิบตังิาน 3 ถึง 12 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มี
คา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แผนการเรียนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศกึษาไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ
ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบคา่หนว่ยกิตกบั
ชัว่โมงการศกึษาให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

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

ปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว 
9.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกวา่ขัน้ปริญญาบณัฑิต 
9.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับผู้ ส าเร็จการศกึษา 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว  
9.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกวา่ปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 

ข้อ 10    มหาวิทยาลยัอาจจดัหลกัสตูรเทียบความรู้ได้ตามระดบัการศกึษาในข้อ 9 โดยหลกัเกณฑ์การ
เทียบความรู้ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 11    โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงันี ้
11.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ประกอบด้วยรายวิชา

รวมกนัตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
11.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 

หนว่ยกิต หลกัสตูรนีมี้ 2 แผน 
         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซึง่อาจมีได้  2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และคณะกรรมการ
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บริหารหลกัสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไมน่บัหนว่ยกิต แต่
จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต และรายวิชาไมน้่อย
กวา่ 24 หนว่ยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศกึษารายวิชา โดยไมต้่องท าปริญญานิพนธ์ แตต้่องท า
สารนิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

11.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพชัน้สงู
โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม ่และมีคณุภาพสงูในทางวิชาการ  หลกัสตูรนีมี้ 2 แบบ คือ 

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

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

ทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษารายวิชาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
แบบ 2.1  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และ

เรียนรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
แบบ 2.2  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ ไมน้่อยกว่า 48 หนว่ยกิต และเรียน

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

การศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา และอยา่งมากไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
12.2   หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อย 

3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 
12.3   หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อย 

3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยา่งมากส าหรับนิสิตวฒุิเร่ิมต้นตา่งกนั ดงันี ้
          12.3.1  นิสิตวฒุิระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา 
          12.3.2  นิสิตวฒุิระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 
12.4  หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
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ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั
นิสิตได้ไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษา โดยการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับ
การอนมุตัแิล้วต้องด าเนินการช าระคา่รักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25 

ส าหรับนิสิตท่ีศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลาในหลกัสตูรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดจ านวนหนว่ย
กิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแตล่ะภาคการศกึษาปกตโิดยเทียบเคียงกบัจ านวนหนว่ยกิตในสดัสว่นท่ีเหมาะสม  

หากมีเหตผุลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกตา่งไปจากเกณฑ์ข้างต้น
ก็อาจท าได้ แตท่ัง้นีต้้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคณุภาพการศึกษา โดยต้องผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลกัสตูรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท าปริญญานิพนธ์อยา่งเดียว 
ให้หลกัสตูรค านงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

13.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึง่
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นผลงานท่ีชีช้ดัได้วา่สามารถท่ีจะสนบัสนนุการวิจยัในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนได้ 

13.2 หลกัสตูรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือขา่ยความร่วมมือสนบัสนนุ 

ข้อ 14    การนบัระยะเวลาเป็นปีการศกึษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นบัตัง้แตว่นัท่ีขึน้ทะเบียน
เป็นนิสิตตามข้อ 19.2 

ข้อ 15   จ านวนและคณุวฒุิของอาจารย์ 

หลกัสตูรท่ีจะเปิดใหมห่รือหลกัสตูรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดั
การศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจะต้องเป็นคณาจารย์บณัฑิตศกึษา มี
คณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าในแตล่ะหลกัสตูรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 
1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ ยกเว้นหลกัสตูรพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) ท่ีอาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 
หลกัสตูร โดยต้องเป็นหลกัสตูรท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรท่ีได้ประจ าอยูแ่ล้ว หรือในกรณีท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตหรือดษุฎีบณัฑิตหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ อาจเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรใน
ระดบัดษุฎีบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัได้อีก 1 หลกัสตูร  

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์ประจ าของ
สถาบนัในความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 คน และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทัง้หมดจะต้องมีคณุสมบตัแิบง่ตามระดบั
หลกัสตูรดงันี ้ 
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15.1 หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

        15.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชา
ท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่า
กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีแตง่ตัง้โดยสภามหาวิทยาลยั 

     15.1.3  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิไมต่ ่า
กวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพ่ือรับปริญญา 

15.2  หลกัสตูรระดบัดษุฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่า
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กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือ
รับปริญญา 

         ส าหรับหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูจ านวนและ
คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ 15.1.4 โดย
อนโุลม  

ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ

นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไมเ่กิน 5 คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดแูล
นิสิต ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 10 คน 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็นทัง้
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสดัสว่นจ านวนนิสิตท่ีท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั
จ านวนนิสิตท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทัง้นีใ้ห้รวบรวมนิสิตท่ียงัไมส่ าเร็จการศกึษาทัง้หมดในเวลาเดียวกนั 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ข้อ 17  คณุสมบตัิของผู้ เข้าเป็นนิสิต 
17.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต   จะต้องเป็น 

ผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
17.2  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู   จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญามหาบณัฑิต หรือ

เทียบเทา่  
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17.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ท่ีมีผล
การเรียนดีมากตามท่ีหลกัสตูรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเทา่ 
 

ทัง้นีผู้้ เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั หรือ
หนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับรองวฒุิการศกึษาให้การรับรองและต้องมีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

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

มหาวิทยาลยั 

ข้อ 19   การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยช าระเงิน

ตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ตามวนั เวลา และ
สถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตท่ีไมอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด เป็นอนั
หมดสิทธิท่ีจะเข้าเป็นนิสิต เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัท่ี
ก าหนดให้รายงานตวั และเม่ือได้รับอนมุตัต้ิองมารายงานตวัตามท่ีก าหนด 

19.2 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตจะนบัจากวนัแรกของภาคการศกึษาท่ีนิสิตรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   

ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตล่ะระบบการจดัการศกึษาให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือนิสิตได้ช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั

เรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระ
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ภายหลงัก าหนด จะต้องถกูปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยั วา่ด้วยการเก็บเงินคา่บ ารุงและ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
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20.3 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตล่ะระบบการจดัการศกึษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศกึษานัน้  

20.4 นิสิตท่ีไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั จะไมมี่สิทธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัเิป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

20.5 รายวิชาท่ีหลกัสตูรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบรุพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบได้
รายวิชาหรือบรุพวิชาท่ีก าหนดไว้ก่อนจงึจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 21  จ านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียนได้  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแตล่ะภาคการศกึษาปกตใิห้เป็นไปตามระบบการจดัการศกึษาในข้อ 6 และ

ประเภทการจดัการศกึษาในข้อ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต และ
หากนิสิตจะต้องลงทะเบียนตา่งไปจากท่ีก าหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรและได้รับการอนมุตัิจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหน่วยกิตได้ ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้  
22.2  จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเป็นหนว่ยกิตสะสม 
22.3  รายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเข้าในจ านวนหนว่ยกิตท่ีต ่าสดุ แต่จะนบั

รวมเป็นจ านวนหนว่ยกิตสงูสดุท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา 
22.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานัน้ และไมบ่งัคบัให้นิสิตสอบ 
22.5  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตได้ 

แตต้่องมีคณุสมบตัแิละพืน้ความรู้ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัและ
ระเบียบตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 23    นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีขาดความรู้พืน้ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจให้
เรียนวิชาปรับพืน้ฐาน โดยไม่มีหนว่ยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดบั S 

ข้อ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนค าร้องก่อนสอบปลายภาคไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์ โดยได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
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ข้อ 25    การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร แตย่งัไมส่ าเร็จการศกึษาต้องลงทะเบียน

ช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง การเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือรักษา
สภาพนิสิตทกุภาคการศกึษาจนกวา่จะส าเร็จการศกึษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาค
การศกึษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจา่ยตลอดหลกัสตูร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          
ข้อ 26    นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมีสิทธ์ิ

เข้าสอบในรายวิชาดงักล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจดัการศกึษาแบบการศกึษาด้วยตนเอง(Self Study)  

ข้อ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

 

 

 

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

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

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

27.2  ในกรณีท่ีรายวิชาในหลกัสตูร ไมมี่การประเมินผลเป็นคา่ระดบัขัน้ ให้ประเมินผลโดยใช้สญัลกัษณ์ 
ดงันี ้ 
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สญัลกัษณ์                        ความหมาย 
S  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยได้รับอนมุตั ิ(Withdraw)  
IP  ยงัไมป่ระเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้ (In Progress)  

   

27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีตอ่ไปนี ้
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
       27.3.5  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I เน่ืองจากไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 

27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีไมมี่หนว่ยกิต หรือมีหน่วยกิตแตส่าขาวิชาเห็นวา่ ไม่
สมควรประเมินผลการศกึษาในลกัษณะของคา่ระดบัขัน้  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็น
รายวิชา  ให้ใช้สญัลกัษณ์ S หรือ U แล้วแตก่รณี   แตใ่นกรณีท่ีนิสิตได้ U จะต้องปฎิบตังิานเพิ่มเตมิจนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จงึจะถือวา่ได้ศกึษาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แตไ่มไ่ด้สอบเพราะป่วยหรือเหตสุดุวิสยั และ
ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

         27.5.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบตังิานซึง่เป็นสว่นประกอบการศกึษารายวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์  นิสิตท่ีได้รับการให้คะแนนระดบัขัน้ I จะต้อง
ด าเนินการแก้สญัลกัษณ์ I ให้เสร็จสิน้ภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคการศกึษาถดัไป  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้
สญัลกัษณ์ I  หากพ้นก าหนดดงักล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปล่ียนสญัลกัษณ์ I เป็นคา่ระดบัขัน้ E ได้ทนัที 

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

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตอุนัสดุวิสยัยงัไมส่ิน้สดุ 
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27.7  การให้ AU  จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหน่วยกิ
ตตามข้อ 22 

27.8  การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการท างานตอ่เน่ืองกนั เกินกวา่ 1 ภาคการศกึษา  
27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

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

 
ระดบัขัน้   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  

 

ข้อ 29   การประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หา   กระบวนการวิจยั 
การเขียน และการสอบปากเปลา่ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์   การประเมินให้กระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดงันี ้

 
ระดบัขัน้   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  

 
ข้อ 30  การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ า้รายวิชาบงัคบัในหลกัสูตรท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่ระดบัขัน้ B หรือจะเลือก

เรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึกนัแทนกนัได้  ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   

30.2 นิสิตท่ีคา่คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แตม่ากกวา่ 2.50 อาจเรียนซ า้วิชาท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่
ระดบัขัน้ B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัแทนกนัได้ 
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ข้อ 31   การนบัจ านวนหนว่ยกิต และการค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1 การนบัจ านวนหนว่ยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้นบัจากรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลการศกึษาท่ีมีคา่ระดบัขัน้ตามข้อ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเรียนแทนในรายวิชาใด
ให้น าจ านวนหนว่ยกิต และคา่ระดบัขัน้ท่ีได้ไปใช้ในการค านวณหาคา่ระดบัขัน้เฉล่ียด้วย 

31.2 การนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสตูรให้นับเฉพาะหนว่ยกิตของ
รายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ D ขึน้ไปเทา่นัน้ 

31.3 คา่คะแนนเฉล่ียรายภาคการศกึษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   โดยเอา
ผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะวิชาเป็นตวัตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของ
ภาคการศกึษานัน้ 

31.4 คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสดุท้าย 
โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชาท่ีเรียนทัง้หมดเป็นตวัตัง้หาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด 

31.5 การค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณเม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตภิาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศกึษาท่ีนิสิตได้ IP รายวิชาใด ไมต้่องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉล่ียรายภาค
การศกึษานัน้ แตใ่ห้น าไปค านวณในภาคการศกึษาท่ีมีการประเมินผล 

ข้อ 32   การทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือท าการทจุริตใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ อย่างใด

อยา่งหนึง่ดงันี ้  
         32.1.1  ตกในรายวิชานัน้ 
         32.1.2  ตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคการศกึษาถดัไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ปีการศกึษา      
         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสิต 
32.2  นิสิตท่ีท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยัจะเสนอให้มีการ

เพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลงั 
การพิจารณาการทจุริตดงักล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

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

ในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ได้แก่ ผู้ ท่ีหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ในระดบับณัฑิตศกึษารับเข้าทดลอง

ศกึษาในภาคการศกึษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดขึน้เฉพาะคราว  ยกเว้นหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตแผน ก 
แบบ ก1 และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ไมใ่ห้มีนิสิตทดลองศกึษา 

         33.2.3  นิสิตดษุฎีบณัฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิตท่ีสอบ
ภาษาและสอบวดัคณุสมบตัิผา่น และได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ได้  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับอนมุตัจิากบณัฑิต
วิทยาลยัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัท่ีตนสงักดั  

         33.2.5  ผู้ เข้าร่วมศกึษา ได้แก่  บคุคลภายนอกท่ีได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้เข้าร่วม
ศกึษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนได้เม่ือได้รับคดัเลือกให้เป็นนิสิต 

ข้อ 34   การลาพกัการเรียน 
34.1  นิสิตอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ในช่วงท่ีมีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตอ่ไปนี ้
         34.1.1  ได้รับทนุแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยัเห็นควร

สนบัสนนุ 
         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
         34.1.3  มีเหตจุ าเป็นส่วนตวั โดยอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอยา่ง

น้อย 1 ภาคการศกึษา 
34.2  การลาพกัการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคเรียนของภาคการศกึษาท่ี

ลาพกัการเรียนและจะต้องช าระเงินคา่รักษาสภาพนิสิตกรณีลาพกัการเรียนของภาคการศกึษานัน้  โดยคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณาอนมุตักิารลาพกัการเรียน 

34.3  การลาพกัการเรียน ให้อนมุตัิครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถ้านิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลาพกั
การเรียนตอ่ไปอีก ให้ย่ืนค าร้องใหมต่ามข้อ 34.2 

34.4  ให้นบัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาด้วย 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 77 

ข้อ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั ให้ย่ืนค าร้องตอ่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรและคณบดีท่ีหลกัสตูรสงักดั 

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

สะสมได้คา่ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงันี ้
                     36.3.5.1  ภาคการศกึษาถดัไปส าหรับนิสิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
        36.3.5.2  สองภาคการศกึษาถดัไป ส าหรับนิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตและหลกัสตูร

ปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
         36.3.6 ระยะเวลาอนมุตัเิค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ไม่

เป็นไปตามก าหนด ดงันี ้
                    36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน  
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกวา่ 36 หนว่ยกิตขึน้ไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย  12 

เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวดัคณุสมบตัิ  3 ครัง้ แล้วยงัไมผ่า่น 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศกึษาตามข้อ 33.2.2 ได้คา่คะแนนเฉล่ียในภาคการศกึษาแรกต ่ากวา่ 3.00 
      36.3.9  ไมส่ าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการประเมิน

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

         36.3.13  ถกูพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้นิสิตเปล่ียนสถานภาพ

ตามการจดัการศกึษาแบบเต็มเวลาหรือไมเ่ตม็เวลาได้ ทัง้นีน้ิสิตจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่งๆ 
รวมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในการเปล่ียนสถานภาพให้ถกูต้อง 

37.2  นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และ
ต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหม่อยา่งน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

37.3  นิสิตทดลองศกึษาท่ีเข้าศกึษาในภาคการศกึษาแรก และสอบได้คา่คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.00 ให้
เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตได้เม่ือสิน้ภาคการศกึษาแรก 

ข้อ 38    การโอนหนว่ยกิตและการเทียบโอนหนว่ยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงันี ้
38.1  การโอนหนว่ยกิต นิสิตอาจขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาเดียวกนัในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้เคย

ศกึษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ B ขึน้ไป โดยนบัหนว่ยกิตรายวิชาท่ีขอโอนมาเป็นสว่นหนึง่ของ
หนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาได้โดยไมต้่องเรียนรายวิชานัน้ซ า้อีก  ทัง้นีร้ายวิชาท่ีขอโอนหนว่ยกิตต้องเป็น
รายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไมเ่กิน  3 ปี    

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีเข้าศึกษาตอ่ในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนัหรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหลกัสตูรท่ีจะเข้าศกึษา 

การขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหนว่ยกิต บณัฑิตวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชา หรือ
ปริญญานิพนธ์จากหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ให้กบันิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนของบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
มหาวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศกึษานอกระบบหรือ

การศกึษาตามอธัยาศยั เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาตามหลกัสตูรหรือระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั
ได้  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  
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ข้อ 40    การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตท่ีประสงค์จะเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาท่ีศกึษา ให้กระท าได้โดยการคดัเลือกจากวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีต้องการเข้าศกึษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตจะนบัตัง้แตว่นัขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกท่ีเข้ามาศกึษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41   การรับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน 
41.1  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่

มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ทัง้นีก้ารนบัระยะเวลาท่ีศกึษาในหลกัสตูร 
ให้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 

41.2  นิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั จะต้องยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา แตต้่องไม่
เกินก าหนดเวลาตามข้อ 12   

 

ข้อ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ ท่ีถกูคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควรอย่างยิ่งเทา่นัน้ 

และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ 

หมวด 8 
การสอบพเิศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ข้อ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทกุหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษาจะต้องสอบภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาตขิองตนอยา่งน้อย 

1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิต
วิทยาลยั 

43.2  นิสิตอาจยกเว้นให้ไมต้่องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบนัการศกึษาหรือหนว่ยงานวดัและประเมินผลท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
         43.2.2  นิสิตท่ีก าลงัศกึษาหลกัสตูรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาตขิองตน

ซึง่มีรายวิชาเก่ียวกบั การอา่น การใช้ภาษาไมน้่อยกวา่ 8 หนว่ยกิต และมีผลการประเมินผา่นรายวิชานัน้ในคา่
ระดบัขัน้ไม่ต ่ากว่า B  
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         43.2.3  ผู้ ท่ีจบการศกึษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าษาของตนเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร 
และการศกึษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะต้องได้ระดบัขัน้ P ตามข้อ 28 

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

และมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
44.3  ผู้ มีสิทธิสอบวดัคณุสมบตั ิคือ 
         44.3.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 1 ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษาและ

ผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวา่สมควรเข้าสอบวดัคณุสมบตัไิด้ 
         44.3.2  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่ง ๆ ครบถ้วนตาม

หลกัสตูร และได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน
ตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตัิตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

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

หากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในครัง้นัน้  
 

ข้อ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 
45.2  ผู้ มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ดงันี ้
         45.2.1  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1   ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษาและ

ผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวา่สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
         45.2.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่งๆ ครบถ้วนตามหลกัสตูร

และได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
หลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

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

หากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในการสอบครัง้นัน้ 
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ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องท าปริญญา

นิพนธ์                        
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรับหลกัสตูรมหาบณัฑิต และไมเ่กินภาคเรียนท่ี 7 ส าหรับ
หลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทกุภาคการศกึษา หากมิได้
ด าเนนิการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถกูระงบัการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศกึษา
ถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั                      

46.3   อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแตง่ตัง้ของบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้ 
          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 1 คน หรือ

อาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน  โดยต้องมี
คณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 15.1.2  

          ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั  อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้โดย
อนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

          ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
เทา่นัน้ สว่นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ 
เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ระดบั 9 หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดโดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผา่นคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว                              

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

       ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้โดย
อนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
                   ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
เทา่นัน้ สว่นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
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หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ระดบั 9 
หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องก าหนด โดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้
ดงักลา่ว                              
                   ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอก ไมมี่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบปริญญา
นิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคณุวฒุิปริญญาเอก หรือไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตร่อง
ศาสตราจารย์ขึน้ไปในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจเสนอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว 
                  ผู้ ได้รับปริญญากิตตมิศกัดิแ์ละศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้
กบัผลงานของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่า
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหน้าท่ีเสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตอ่
บณัฑิตวิทยาลยั  และอาจเสนอบคุคลนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุวฒุิและคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วมได้  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และ
กรรมการอีกไมน้่อยกว่า 4 คน ท่ีประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นชอบไมน้่อยกวา่ 2 คน และให้แตง่ตัง้
กรรมการ 1 คนท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้จะต้องมีอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีไมใ่ชอ่าจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนัน้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประธานต้องไมใ่ชอ่าจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย  

เลขานกุารท่ีต้องเข้าร่วมพิจารณาทกุครัง้ อาจจะแตง่ตัง้ผู้ ชว่ยเลขานกุารหรือบคุคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายได้ 

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอรายช่ือโดยความเห็นชอบ
จากคณบดีต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้ 

ส าหรับคณุสมบตัขิองกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั
หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี
มิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา   
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46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเข้าประชมุพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกอีก 1 คน  โดยรายช่ือกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแตง่ตัง้กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเตมิ ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ 
และในกรณีท่ีนิสิตจะต้องสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ แตค่ณะกรรมการสอบปากเปลา่อยูไ่มค่รบคณะ ให้นิสิต
เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ                 

46.6  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ ให้
นบัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและเป็นของมหาวิทยาลยั 

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัปริญญานิพนธ์
ฉบบัสมบรูณ์ 

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

กรรมการบริหารหลกัสตูร  โดยมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 47.3 

47.3  องค์ประกอบ คณุสมบตั ิและจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนดดงันี ้         

         47.3.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนตอ่โครงการ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยัมีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพ่ือรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และอาจเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้เป็นกรรมการเพิ่มเตมิได้อีก 1 คน หรือ อาจให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 
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         คณุสมบตัขิองกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีเข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคณุวฒุิ
จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 1 คน หากมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องตัง้กรรมการสอบเพิ่มเตมิ ให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
พิจารณาอนมุตั ิในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่มค่รบคณะ แตน่ิสิตมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต้องสอบ 
ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตั ิ 

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตั ิให้นบัเป็น
สว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวิทยาลยั    

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัการสง่สารนิพนธ์ฉบบั
สมบรูณ์ 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาให้ย่ืนค าร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ี

บณัฑิตวิทยาลยั                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรได้ต้องมีคณุสมบตัดิงันี  ้ 
คณุสมบตัทิัว่ไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ี
ก าหนดในข้อ 12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
      48.2.3  ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาตา่งประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2  
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      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได้ 
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้ 
      48.2.7  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

     ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับการอนมุตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25       

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.10  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

      ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเมื่อได้รับการอนมุตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25     

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได้  
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.14  สง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
      48.2.15  สอบวดัคณุสมบตัไิด้  
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.17  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
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      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

       ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับการอนมุตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25  

 ข้อ 49    การให้ปริญญา มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตท่ีได้ย่ืนความจ านงขอรับปริญญา ท่ีมี
คณุสมบตัติามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนมุตัปิริญญา หรือประกาศนียบตัร 

 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 50  ทกุหลกัสตูรจะต้องก าหนดระบบประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้ชดัเจน ซึง่อยา่งน้อยประกอบด้วย
ประเดน็หลกั 7 ประเดน็ คือ 

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

ข้อ 51 ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยมีการปรับปรุงเพ่ือพฒันาหลกัสตูรอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุ 5 ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล           

ข้อ 52 การด าเนินการใดท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีเขียนข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั และยงัด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จใน
ขณะท่ีข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ด าเนินการหรือปฏิบตักิารตอ่ไปตามข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัท่ีข้อบงัคบั
นีมี้ผลใช้บงัคบัจนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

 
        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
      นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ี  ๒๓๒๕/ ๒๕๕๔ 

เร่ือง แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิวิพากษ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
 (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลกัสตูรคณะพลศกึษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจตาม 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ ปฏิบัติ 
ราชการแทน  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงขอแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุวิพากษ์หลกัสตูรวิทยาศาสตร 
มหาบณัฑิต (วท.ม.) และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   
ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

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

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

    สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                        
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ ขวญับญุจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศกึษา  ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา   

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

 เพ่ือให้การบริหารหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา  ด า เน ินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้   เห็นสมควรแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา  ประจ าสาขาวิชา   จ ึงอาศ ัยอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เ ร่ืองการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ ปฏิบ ัติ
ราชการแทน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๔  ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ท่ีปรึกษา 

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

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สุภาภรณ์  ประธานกรรมการ 
๙. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม    กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ดร.อนันต์ มาลารัตน์   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ดร.พชัร์ชศกัดิ ์ธญัประจญับาน  กรรมการ 
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หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร  ประธานกรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์  ศลิาเลิศเดชกลุ  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์  ปริวตัิ   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์   กรรมการ 

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

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

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

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

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

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

๔๒. นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก    กรรมการและเลขานุการ 
๔๓. นางสาวจาริวรรณ  หมั่นไชย    กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ  

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

    สัง่  ณ  วนัท่ี   ๔  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ    ขวญับญุจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศกึษา  ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 
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บันทกึการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ คณะพลศึกษา มศว. องครักษ์ 

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

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ผลประมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในรายวิชา “ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย” 
รวมรายวิชา “งานวิจยัทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย” และ “สมัมนาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย”  เน่ืองจากมีลกัษณะวิชาใกล้เคียงกนั และจะ
ท าให้เลือกรายวิชาเอกได้เพิ่มเตมิ 

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ควรมีรายวิชาของสาขาชดัเจน 
 

 

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

อาจารย์พิเศษ ตรวจสอบความถกูต้องของคณุวฒุิ และสาขาวิชา 

จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับ แก้ไขให้ถกูต้องตามความต้องการของสาขา 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา พลบ 563  ควรเปล่ียนช่ือเป็น “วิศวกรรมทางการกีฬา” 
“Engineering in Sport” 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกบักลุม่
วิชาอ่ืนๆ เชน่ ไมต้่องระบหุวัข้อท่ีจะสอน การขึน้ต้นประโยค 

 
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 94 

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

ความพร้อมในการ เผยแพร่หลักสูตร ท่ี มี
คณุภาพและมาตรฐาน 

แก้ไขเป็น “ปี พ.ศ. 2557 ...” 
 

คา่ใช้จา่ยหลกัสตูร ตรวจสอบความถกูต้องของอตัราคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อีกครัง้ 

รายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในรายวิชา “ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย” 
รายวิชา “งานวิจยัทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย” และ “สมัมนาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย”  ควรเป็นวิชาเลือก ขณะท่ีกลุม่วิชาควรสร้าง
รายวิชาท่ีเป็นจดุเดน่ของกลุ่มวิชา 

รายวิชาในกลุม่วิชา วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา ใช้ค าให้คงท่ี เชน่ “ผู้ ฝึกสอนกีฬา” แทน “ผู้ ฝึกกีฬา” 

สาขาอ่ืนๆ  ตรวจสอบหน่วยกิตให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชา และปรับ
ค าอธิบายวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ เพิ่มเตมิสถานการณ์จากแผนพฒันากีฬาแหง่ชาติ ความ
ต้องการของหน่วยงานทางการกีฬาตา่งๆ 

คา่ใช้จา่ยหลกัสตูร ตรวจสอบความถกูต้องของอตัราคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อีกครัง้ 

รายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในแตล่ะรายวิชา 
ก าหนดจดุเดน่ของสาขาเพ่ือสร้างรายวิชาให้สอดคล้อง 
รายวิชา “งานวิจยั..” และ “สมัมนา...” ค าอธิบายใกล้เคียงกนั 
ควรรวมรายวิชา  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ควรก าหนดจดุเดน่ของสาขา และสร้างรายวิชาของตนเอง 
แสดงให้เห็นความแตกตา่งจากกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬา
และการออกก าลงักาย 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา ตรวจสอบช่ือวิชาภาษาไทยและช่ือภาษาองักฤษให้ถกูต้อง 
สอดคล้องกนัค าอธิบายรายวิชาสามารถตดัค าซ า้กนัออกได้ 

กลุม่วิชาอ่ืนๆ  ตรวจสอบหน่วยกิตให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชา และปรับ
ค าอธิบายวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  สิทธิหล่อ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา ปรับวิธีการเขียนค าอธิบายรายวิชา ไมต้่องระบรุายละเอียด
หวัข้อท่ีสอน 

รายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

ตรวจสอบหน่วยกิตในวิชาปฏิบตักิาร  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ไมเ่ห็นความแตกตา่งจากกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย และควรสร้างรายวิชาของสาขา 

กลุ่มวิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลัง
กาย 

ตรวจสอบหน่วยกิตของ “พลบ  636 การบริการให้ค าปรึกษา
........ ”  

 

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

รายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในวิชาปฏิบตักิาร  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ควรสร้างรายวิชาของตนเอง และแสดงให้เห็นความแตกตา่ง
จากกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 

กลุ่มวิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลัง
กาย 

แก้ไขหนว่ยกิตเป็น “พลบ  636 การบริการให้ค าปรึกษา........ 
2(45)”  
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

เน่ืองจากยงัไมมี่การประเมินหลกัสตูรจากผู้ใช้นิสิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ แตเ่ม่ือปีพ.ศ.  2554 มีการสร้าง
มาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายได้แล้วเสร็จ ดงันัน้เพ่ือให้ทนัสมยัและ
สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพดงักลา่วรวมทัง้เป็นวาระท่ีต้องมีวาระการปรับปรุงหลกัสตูรของ สกอ.  

นอกจากนีค้ณะพลศึกษาได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลยัในประเทศอาเซียนโดยได้เป็นเจ้าภาพจดั
ประชมุวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  (International Conference of South East ASEAN University in 
Physical Education, Recreation, Sport Science, and Health - ICSEAU-PERSH) ระดบับณัฑิตศกึษาครัง้
แรกเม่ือวันท่ี 12- 12 มิถุนายน 2554 และจะเวียนกันเพ่ือเป็นเจ้าภาพและปีต่อไปประเทศมาเลเซียรับเป็น
เจ้าภาพซึ่งโครงการนีเ้ป็นการพฒันานิสิตเพิ่มศกัยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และอีกเหตผุลคือสาขาวิชาการสง่เสริมสขุภาพได้แยกออกจากหลกัสตูรนีซ้ึ่งรวมแล้วจึงเห็นสมควรท่ีจะปรับปรุง
หลกัสตูร แตอ่ยา่งไร ก็ตามมีข้อสรุปจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกได้ประเมินหลกัสตูรโดยสรุป ดงันี ้

1. เห็นด้วยท่ีมี 4 สาขาวิชาท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญพร้อมและเป็นด้านท่ีสนองตอ่ 
ความต้องการของสงัคม คือ 

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

แตข่อให้ก าหนดความชดัเจนระหวา่งรายวิชาในกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย และเห็นด้วยกับรายวิชาแต่ขอให้เขียนค าอธิบายรายวิชาแตกต่าง
ระหวา่งระดบัปริญญาโทและเอก 
 2. นิสิตและบณัฑิตท่ีร่วมวิพากษ์หลกัสตูรเห็นว่าช่ือหลกัสตูรและเนือ้หา หลกัสตูรเดิมมีความเหมาะสม
ดี เป็นไปตามช่ือและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เม่ือคณะฯ ต้องปรับเปล่ียนช่ือหลกัสตูรใหม่เป็นวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักายก็เห็นว่าดีท่ีสุดเพราะสามารถสร้างความชดัเจน เหมาะสมและสามารถสร้างความ
ลุม่ลกึในสาขา ฯ ได้และช่ือหลกัสตูรจะเป็นสากลมากกวา่ 
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ภาคผนวก จ ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D (Sport Psychology) Oregon State University, 

USA 
2535 

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

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     1.1. Testing the Cross Cultural Validation of TESOQ and Its Factors Covariance and Mean 
Structure across Gender วารสาร International Sport Psychology, 2001 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

2.1 Invited speaker (2007) การประชมุวิชาการ The Joint Congress 2007 SEA Games and 
ASEAN Para Games and the 5th ASPASP International Congress of Sport Psychology. เร่ือง  Mix and 
Match Mental Training for Thai Skeet and Trap Olympian. 
 2.2 Invited speaker (2005) การประชมุวิชาการ Scientific Congress the 1st Asian Indoor Games 
เร่ือง Sport Psychology for the better Performance in Thailand (2005) 
  
3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
 

mailto:suebsaib@yahoo.com
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4.  หนังสือ ต ารา 
 1. ผู้แตง่ร่วม จิตวิทยาการกีฬา (2552) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา  
  2. สืบสาย บญุวีรบตุร (2550) แอโรบกิดานซ์ โปรแกรมวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 3. ผู้แตง่ร่วม คูมื่อวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาฟุตบอล: จิตวิทยาการเป็นนกักีฬาฟุตบอล (2550) 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 4. ผู้แตง่ร่วม คูมื่อวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาเทนนิส: จิตวิทยาการเป็นนกักีฬาเทนนิส (2550) 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 5. ผู้แตง่ร่วม คูมื่อวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล: จิตวิทยาการเป็นนกักีฬาวอลเลย์บอล
(2550) การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 6. จิตวิทยาการกีฬา  SPORT PSYCHOLOGY (2542). โรงพิมพ์ชลบรีุ  
 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
      1. ปัจจยัและแนวทางในการพัฒนานกักีฬาสู่ความเป็นเลิศประเทศ ฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร  ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย (Factors and pathway of elite athlete development of 10 
targeting sports among the 6 selected countries) ปี 2552-2553 (ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย) 
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
      1. ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่ความเป็นเลิศประเทศ ฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร  ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย (Factors and pathway of elite athlete development of 10 
targeting sports among the 6 selected countries) ปี 2552-2553 (ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย) 
 2. เปรียบเทียบการจัดท าแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ : แบบจ าลองประเทศไทย    
(Factors and pathway of elite athlete development: Thai model) ปี 2554(ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากการ
กีฬาแหง่ประเทศไทย) 
 3. ภาวะสขุภาพของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพา(Wellness status of Burapha university students) ปี 
2553(ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา) 
 4. การทดสอบและการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปี 2546-2548(ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครราชสีมา) 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Sport Psychology   

Philosophy and Principle in Exercise and Sport 
Sports Skills Analysis 

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

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 Research Methodology in Sport and Exercise Science 
2 Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
3 Ethics and Social Issues in Sport Psychology 
4 Current Issues in Sport and Exercise Psychology 
5 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
6 Ethic in Sport and Exercise Science 
7 Advanced Sport and Exercise Psychology 

8 Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology 

9 Trend and Issues in Sport and Exercise Science 
10 Social Psychology in Sport and Exercise 
11 Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
12 Sport and Exercise Psychology Service 
13 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
ช่ือ – นามสกุล นาย พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549 
สาขาที่เช่ียวชาญ จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

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

Melbourne, Australia 
2539 

ปริญญาโท M.Ed (Physical 
Education) 

Depaul University,Chicago, IL, 
USA 

2532 

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2527 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
    …………………………………………………………………………………………………… 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
    …………………………………………………………………………………………………… 
3.  บทความวิชาการ 
     บทความจิตวิทยาการกีฬาส าหรับนกักีฬากอล์ฟ 
      บทความการจดัการกบัความวิตกกงัวลในนกักีฬาทีมชาตไิทย 
      บทความทางจิตวิทยาการกีฬาในนกักีฬา (เอกสารประกอบอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของการกีฬา
แหง่ประเทศไทย  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 -2553 
4.  หนังสือ ต ารา 
     คูมื่อการสอนวิขาจิตวิทยาการกีฬา ปี พ.ศ. 2532 คณะพลศกึษา 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ  (2554). การพฒันาเคร่ืองทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซคิเนติค ระบบไฮ
ดรอลิคควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ไดร้ับทนุวิจยัจาก งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 
1. นางดวงพร ศภุพิชน์. การพฒันารูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู

และนกัเรียน / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.ทรงพล  ตอ่นี 
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ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 
1. นางสาวพจนารถ เย่ียมภพ. วิธีการคลายความเครียดของนกักีฬากระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดทีม

ชาตไิทย / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
2. นายทวิกานต์  อมฤตรส. ผลของการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ท่ีมีผลต่อการยิงประตภูายใต้

ความกดดนัตอ่การยิงประตบูาสเกตบอล / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
3. นายไชยวฒัน์ ผลประดิษฐ์. ผลของการฝึกจินตภาพและการฝึกพดูกบัตนเองท่ีมีผลตอ่การลดความวิตก

กงัวลก่อนการแขง่ขนั / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
4. นางสาวสุทธาศินี เวชพราหมณ์. ผลของการฝึกจินตภาพท่ีมีต่อการยิงประตบูาสเกตบอล / อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Olympism 

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

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

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 

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

6 Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology 

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



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 104 

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

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

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

kingdom 
2553 

ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยาการออกก าลงั
กาย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบ าบดั) มหาวิทยาลยัรังสิต 2537 
  

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 1.1. Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul, Apunchanit Siripath. Effect of 
Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the International 
Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and 
Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, 
Thailand. 10-12 June 2011 
 1.2. Chanida Mahaprom, Thanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua 
Aerobic Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of South 
East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – 
PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 
June 2011. 
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2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 2.1. Silalertdetkul, S.  Cross validation of body density equations in Thai male age between 
16-22 years.  Sports psychology and nutrition: The secret to win. The Sports Science Society of 
Thailand. 7-8 September 2000. 
 2.2. Silalertdetkul, S., Stokes, K., Thompson, D.  A single bout of moderate intensity exercise 
increase free-living physical activity energy expenditure over the following three days in sedentary 
males. Accepted for communication at the 13th ECSS Congress, Estoril,Poturgal. 9-12 July 2008. 
 2.3. Silalertdetkul, S.  Effect of acute exercise on energy intake and energy balance 
hormones. Invited speaker for communication at the International Conference of South East Asian 
University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better 
living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 June 2011. 
 2.4. Supaporn Silalertdetkul. The relationship between energy balance hormones and body 
composition. Accepted for oral presentation at The 3 rd International conference on Sport and 
Exercise Science. The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. 7-10 February 2012. 
 
3.  บทความวิชาการ 
 3.1 สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ. การนวดทางการกีฬา การกีฬาแหง่ประเทศไทย เมษายน 2547. 
 

4.  หนังสือ ต ารา 
      
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

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

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

6.3. Effects of sleep in a normobaric moderate hypoxic on erythropoietin , red blood cell,  
and hemoglobin concentrations.Faculty of physical education,2010. 

6.2.The effect of food restriction on the level of Peptide YY (PYY) in active and sedentary 
group. Faculty of physical education,2012. 
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ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 
1. นางดวงพร ศภุพิชน์. การพฒันารูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู

และนกัเรียน / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.ทรงพล  
ตอ่นี 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

1. นางสาวพจนารถ เย่ียมภพ. วิธีการคลายความเครียดของนกักีฬากระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดทีม
ชาตไิทย / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

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

3. นายไชยวฒัน์ ผลประดิษฐ์. ผลของการฝึกจินตภาพและการฝึกพดูกบัตนเองท่ีมีผลตอ่การลดความวิตก
กงัวลก่อนการแขง่ขนั / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

4. นางสาวสุทธาศินี เวชพราหมณ์. ผลของการฝึกจินตภาพท่ีมีต่อการยิงประตบูาสเกตบอล / อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
 

ฃภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

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

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

1 Advance Physiology of Sport and Exercise 

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

3 Physiology of Sport and Exercise 
4 Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
5 Energy Response and Adaptation to Sport and Exercise 
6 Biochemistry of Sport and Exercise 
7 Physiology of Exercise for Physical Activity 
8 Immune Response in Sport and Exercise 
9 Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 
10 Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise 
11 Hormonal Response and Adaptation to Sport and Exercise 
12 Independent Study in Physiology of Sport and Exercise 
13 Seminar in Sport and Exercise Science 
14 Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 108 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวอาพรรณชนิต  ศริิแพทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549 
E-mail apanchanits@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การออก

ก าลงักายและการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลยับรูพา 

2551 

ปริญญาโท ค.ม. สาขาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2543 

ปริญญาตรี ค.บ. เกียรตนิิยมอนัดบั 2  สาขา
การสอนเฉพาะ วิชาเอกพลศกึษา 

คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2539 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ 

1.1. วิภาวดี  ลีม้ิ่งสวัสดิ์ ดรุณวรรณ  จกัรพันธุ์  อุไรวรรณ  ขมวัฒนา  เบญจพล  เบญจพลการ และอา
พรรณชนิต  ศิ ริแพทย์ .  (2550).  พฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ, 8(2). 

1.2. อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์  นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร  และนพวรรณ เปียซ่ือ. (2551).  การพัฒนา
แบบทดสอบระดบัอารมณ์ของนกักีฬาไทย.  วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและกีฬา, 5(2) หน้า 13-30.  

1.3. Suksom, D., Siripatt, A., Lapo, P., Patumraj, S. (2011). Effects of Two Modes of Exercise on 
Physical Fitness and Endothelial Function in the Elderly: Exercise with a Flexible Stick Versus Tai Chi. 
J Med Assoc Thai, Vol.94 No.1, pp. 123-132. 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

2.1 DEVELOPMENT  OF  THE  THAI  ATHLETE  MOOD  SCALE. Oral presentation in 2007 SEA 
Games & ASEAN Para Games Scientific Congress 5th Bangkok ASPASP International Congress on 
Sport Psychology (1st -4th December 2007)  
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3.  บทความวิชาการ 
3.1 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2551). คณุคา่ของการชิงชยัใน “ปักก่ิงเกมส์” จิตวิทยาการกีฬาในโอลิมปิก

เกมส์. ใน อุดร รัตนภักดิ์ และคณะ (บรรณาธิการ), ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักก่ิง 
2  8” (หน้า 193-198). กาญจนบุรี: สหายพฒันาการพิมพ์. (ทุนส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.)) 

3.2 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2551). จิตวิทยาการกีฬาในโอลิมปิกเกมส์. ใน อุดร รัตนภักดิ์ และคณะ 
(บรรณาธิการ), ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขนักีฬาใน “โอลิมปิกปักก่ิง 2  8” (หน้า 357-365). กาญจนบุรี: 
สหายพฒันาการพิมพ์. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 

3.3 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2551). ควนัหลงพิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกปักก่ิงเกมส์. ใน อุดร รัตนภักดิ์ และ
คณะ (บรรณาธิการ), ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักก่ิง 2  8” (หน้า 367-371). 
กาญจนบรีุ: สหายพฒันาการพิมพ์. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 
4.  หนังสือ ต ารา 

4.1 ดรุณวรรณ  สขุสม และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2552). ไขปัญหาค าถามยอดฮิต เก่ียวกบัการออก
ก าลงักายและการเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 138 หน้า. 
(ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 

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

5.1 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์.  (2542). การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารทางการกีฬาในหนงัสือพิมพ์รายวนัที่
เก่ียวข้องกบัแผนพฒันากีฬาชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2540-2544).  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะครุ
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  

5.2 ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2546). การประเมินขัน้ตอนและวิธีการฝึก
ปฏิบติังานทางเวชศาสตร์การกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกัวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

3. ดรุณวรรณ  จักรพันธุ์  และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2547). การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของนกักีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั ครั้งที ่33 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล.  
กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกัวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  

4. ดรุณวรรณ  จักรพันธุ์  และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550).  การออกก าลงักายด้วยไม้ยืดหยุ่น 
รูปแบบการออกก าลงักายทางเลือกส าหรับคนไทย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.))  
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5. วิภาวดี  ลีม้ิ่งสวัสดิ์, ดรุณวรรณ  จักรพันธุ์  อุไรวรรณ  ขมวัฒนา  เบญจพล  เบญจพลการ และอา
พรรณชนิต  ศิ ริแพทย์. (2550).  พฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.)) 

6. อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550).  การพฒันาแบบทดสอบระดบัอารมณ์ของนกักีฬาไทย.  ดษุฎีนิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. 

7. ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ ,  ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์,  วิชิต  คนึงสุขเกษม  และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์.  
(2552).  สมรรถภาพทางกายเก่ียวกบัสขุภาพ ภาวะสขุภาพ และพฤติกรรมการออกก าลงักายของต ารวจจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกัวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั)   
 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  

ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Social Dance 

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

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

1 Research Methodology in Sport and Exercise Science 
2 Lifespan Motor Learning and Motor Development 
3 Current Issues in Sport and Exercise Psychology 
4 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
5 Sport and Exercise Psychology Service 
6 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
7 Seminar in Sport and Exercise Science 
8 Motivation in Sport and Exercise 
9 Applied Sport and Exercise Psychology 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวประภาพิมนต์ ปริวตัิ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ 

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

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

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
2551 

ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 
เกียรตินิยมอนัดบั 2   

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     Pariwat P, Homvisasevongsa S, Muanprasat C, Chatsudthipong V. A natural plant-derived 
dihydroisosteviol prevents cholera toxin-induced intestinal fluid secretion.  J Pharmacol Exp Ther. 2008 
Feb; 324(2):798-805.  
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

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

(Oral presentation) 
3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=pariwat
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4.  หนังสือ ต ารา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

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

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

ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Human Anatomy and Physiology  

Sport Injury 
Anatomy and Physiology I, II 
Basic Human Anatomy and Physiology  
Anatomy and Physiology for health education 
Exercise Physiology I, II 

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

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Homvisasevongsa%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Muanprasat%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chatsudthipong%20V%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pharmacol%20Exp%20Ther.');
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 

1 Physiology of Sport and Exercise 

2 Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดมิ  หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ (หลกัสตูรใหม ่ 
พ.ศ. 2552)  
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
            เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษาท่ี 2555 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
1. ปรับช่ือสาขา จากเดมิท่ีมีสาขาวิชาการสง่เสริมสขุภาพร่วมด้วย 
2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนือ้หาให้ทนัสมยั 
3. ปรับปรุงตามมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพ มคอ.และวาระการปรับปลกัสตูรของ สกอ. 
4. สร้างเสริมทกัษะและประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขาควบคูก่บัจริยธรรมแลจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
1. หมวดวิชาแกน 7 หนว่ยกิต 7 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาเอก 15 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 

4. ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 12 หนว่ยกิต 

หนว่ยกิตรวม 40 หนว่ยกิต 40 หนว่ยกิต 

 
รายละเอียดการปรับปรุง  

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

1. ช่ือหลกัสตูร  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สขุภาพ 
Master of Science in Sport 
Science and Health 

1. ช่ือหลกัสตูร  
ภาษาไทย: หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย 
ภาษาองักฤษ: Master of Science in Sport 
and Exercise Science 

ศาสตร์ทางด้านสขุภาพ แยก
ออกเป็นการสง่เสริมสขุภาพ 
และสอดคล้องกบัมาตรฐาน
คณุวฒุิปริญญาตรี 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 
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2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ) 
ช่ือยอ่: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสขุภาพ) 

2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
ช่ือยอ่: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย) 

 

3. ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็: Master of Science (Sport 
Science and Health)  
ช่ือยอ่: M.Sc. (Sport Science and 
Health) 

3. ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็: Master of Science (Sport and 
Exercise Science) 
ช่ือยอ่: M.Sc. (Sport and Exercise Science) 

 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 
ทา่น 
  4.1 รศ.ดร.สาลี ่สภุาภรณ์ 
  4.2 รศ.ดร.พรสขุ หุน่นิรันดร์ 
  4.3 รศ.ดร.กฤตกรณ์ ประทมุวงษ์ 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 ทา่น 
  4.1 ผศ.ดร.สบืสาย บญุวีรบตุร 
  4.2 ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
  4.3 ดร.สภุาภรณ์  ศิลาเลศิเดชกลุ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หน้า 3 
โดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2552 
ด้วยจนกวา่นิสติคนสดุท้าย
ใน หลกัสตูร พ.ศ.2552 จะ
จบการศกึษา 

5. อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 5 ทา่น 
  5.1 รศ.ดร.สาลี ่สภุาภรณ์ 
  5.2 รศ.ดร.พรสขุ หุน่นิรันดร์ 
  5.3 รศ.ดร.กฤตกรณ์ ประทมุวงษ์ 
  5.4 ผศ.ดร.ทรงพล ตอ่นี 
  5.5 ดร.ถนอมศกัดิ์ เสนาค า 

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

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 
หน้า 36  
โดยก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 เป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรพ.ศ. 2552 
ด้วยจนกวา่นิสติคนสดุท้าย
ในหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2552 จะจบการศกึษา 

6. ปรัชญาของหลกัสตูร 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพสง่เสริม
การกีฬา การออกก าลงักาย และสขุภาพ   

6. ปรัชญาของหลกัสตูร 
พฒันาคน พฒันาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย สูส่งัคมอยา่งมีจริยธรรม 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 
หน้า 6 
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7. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  7.1 มีความรู้ความสามารถในการ
วิจยัและใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสขุภาพด้วยหลกัของ
คณุธรรมและจริยธรรม 
  7.2 มีความสามารถประยกุต์ความรู้
และใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการ
กีฬา การออกก าลงักาย และสขุภาพ 
  7.3 มีคณุธรรม และจริยธรรม ซึง่
สง่ผลตอ่การท างานในวชิาชีพ 

7. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  7.1 มีความรู้ในศาสตร์แตล่ะกลุม่วิชา มี
ความสามารถในการวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักายตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  7.2 สามารถวิเคราะห์ และประยกุต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันากีฬาเพื่อความ
เป็นเลศิ และการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 
  7.3 มีคณุธรรม และจริยธรรม ซึง่สง่ผลตอ่การ
ท างานในวชิาชีพ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 
หน้า 6 

8. คณุสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 
  ผู้สมคัรเข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ
ทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา  
 

8. คณุสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 
  8.1 เป็นผู้มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสติ ข้อ 17 และข้อ 18  
(ภาคผนวก ค) 
  8.2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย และ/หรือ สาขาทีเ่ก่ียวข้องอื่นๆ  ใน
กรณีที่ส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศ 
จะต้องเป็นมหาวิทยาลยัที่ ก.พ. รับรอง หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร ฯ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 
หน้า  9 

9. โครงสร้างหลกัสตูร 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 
ไมน้่อยกวา่ 40 หนว่ยกิต  ดงัตอ่ไปนี ้
  รายวิชา  28 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาแกน           7 หนว่ยกิต 
    -หมวดวชิาเอก           15 หนว่ยกิต 
    -หมวดวชิาเลอืก          6 หนว่ยกิต 
  ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกติ 

9. โครงสร้างหลกัสตูร 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อย
กวา่ 40 หนว่ยกิต  ดงัตอ่ไปนี ้
  รายวิชา  28 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาแกน             7 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาบงัคบั         15 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาเลอืก            6 หนว่ยกิต 
  ปริญญานิพนธ์   12 หน่วยกติ 
 
 
 
 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 
หน้า 11 
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10.  หมวดวิชาแกน 
พลบ 503 ระเบียบวิธีวจิยัและการ
วิเคราะห์ทางสถิตใินวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 3(3-0-6) 
PEG 503 Research Methodology 
and Statistical Analysis in Health 
Science 
พลบ 504 สรีรวิทยาของมนษุย์ 3(3-0-6) 
PEG 504 Human Physiology 
พลบ 505 สมัมนาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสขุภาพ 1   1(1-0-2) 
PEG 505 Seminar in Sport Science 
and Health 1 

10.  หมวดวิชาแกน 
พลบ 503 วิธีวิทยาของการวจิยัทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  
3(3-0-6) 
PEG 503 Research Methodology in Sport 
and Exercise Science   
พลบ 504 การวิเคราะห์ทางสถิตทิาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
3(3-0-6) 
PEG 504 Statistical Analysis in Sport and 
Exercise Science 
พลบ 505 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย   1(0-0-4) 
PEG 505 Seminar in Sport and Exercise 
Science 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ในหน้า12 ค าอธิบายรายวิชา  
พลบ 503 พลบ 504 และ 
พลบ 505 ในหน้า 23 

11. หมวดวชิาเอก มี  7 วชิาเอก ดงันี ้
  - จิตวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา  (Exercise and Sport 
Psychology)  
  - สรีรวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา (Exercise and Sport 
Physiology) 
  - วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (Sport 
Coaching Science)  
  - วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย
  (Exercise Science)  
  - เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport 
Technology)  
  - การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและ
สขุภาวะ (Physical Activity and 
Wellness  Promotion)  
  - การจดัการสร้างเสริมสขุภาพ 
(Health Promotion Management) 
 

11. หมวดวชิาเอก มี  5 กลุม่เอก ดงันี ้
  - จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
(Sport and Exercise Psychology)  
  - สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
(Sport and Exercise Physiology) 
  - วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (Sport Coaching 
Science) 
  - เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport 
Technology) 
  - วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย (Exercise 
Science)  
 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า 12 
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12. วิชาเอกจิตวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา (Exercise and Sport 
Psychology) 15 หนว่ยกิต 
พลบ 531 แรงจงูใจและการยดึมัน่ใน
การออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 531 Motivation and 
Adherence in Exercise and Sport 
พลบ 532 การจดัการกบัความเครียด
และความวติกกงัวลในการออกก าลงั
กายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 532  Stress and Anxiety 
Management in Exercise and 
Sport Psychology 
พลบ 533 การวดัและการประเมนิผล
ทางจิตวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา 3(3-0-6) 
PEG 533 Assessment and 
Evaluation in Exercise and Sport 
Psychology  
พลบ 631 ชีวจิตวิทยาทางการออก
ก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 631 Biopsychology of 
Exercise and Sport 
พลบ 632 การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา
การออกก าลงักายและกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 632 Psychological Skill 
Training in Exercise and Sport 
 

13. วิชาเอกสรีรวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา (Exercise and Sport 
Physiology) 15 หนว่ยกิต 
พลบ 541 สรีรวิทยาการกีฬาประยกุต์ 
3(3-0-6) 
PEG 541  Applied Sports 
Physiology 

12. กลุม่วชิา จิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย (Sport and Exercise Psychology) 
15 หนว่ยกิต 
พลบ 531 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะ
กลไกการเคลือ่นไหวตามชว่งอาย ุ 3(2-2-5)  
PEG 531 Lifespan Motor Learning and 
Motor Development 
พลบ 532 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
3(3-0-6) 
PEG 532 Counseling Theory and 
Techniques in Sport and Exercise 
Psychology 
พลบ 631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG 631 Social Psychology in Sport and 
Exercise  
พลบ 632 แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการ
ออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG 632 Motivation in Sport and Exercise 
พลบ 633 การประเมินและการฝึกทกัษะทาง
จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-
0-6)  
PEG 633 Assessment and Psychological 
Skill Training in Sport and Exercise 
Psychology 
 
 

13. กลุม่วชิา สรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย (Sport and Exercise Physiology) 
15 หนว่ยกิต 
พลบ 541 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย  3(3-0-6)  
PEG 541 Physiology of Exercise and 
Sport 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ในหน้า  12 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 531  พลบ 532  พลบ 
631 พลบ 632  และพลบ 
633   
ในหน้า 23 และหน้า 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 13 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 541  พลบ 542 พลบ 
543  พลบ 544  และพลบ 
641 ในหน้า 25 
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พลบ 542 ชีวเคมีโภชนาการส าหรับ
การออกก าลงักายและกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 542 Nutrition Biochemistry for 
Exercise and Sport Training 
พลบ 641 การตอบสนองของประสาท
กล้ามเนือ้และการเผาผลาญพลงังาน
ตอ่การออกก าลงักายและกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 641  Neuromuscular and 
Metabolic Response to Exercise 
and Sport  
พลบ 642 การตอบสนองของระบบ
หวัใจและปอดตอ่การออกก าลงักาย
และกีฬา  3(2-2-5) 
PEG 642 Cardiopulmonary 
Responses to Exercise and Sport  
พลบ 643 การท างานของประสาทและ
ฮอร์โมนในการควบคมุการออกก าลงั
กาย 3(3-0-6) 
PEG 643 Neural and Hormonal 
Control of Exercise  
 
14. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
(Sport Coaching Science) 15 
หนว่ยกิต 
พลบ 551 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย
ขัน้สงู3(3-0-6) 
PEG 551 Advanced Exercise 
Physiology พลบ 552 หลกัการเป็นผู้
ฝึกกีฬาที่มีประสทิธิภาพ  3(3-0-6) 
PEG 552  Principle of Effective 
Coaching 
พลบ 553  จิตวิทยาการออกก าลงักาย
และกีฬาขัน้สงู  3(3-0-6) 
 

พลบ 542 การตอบสนองและการปรับตวัของ
ระบบพลงังานตอ่การกีฬาและการออกก าลงั
กาย  3(3-0-6)  
PEG 542 Energy Response and 
Adaptation to Sport and Exercise 
พลบ 543 ชีวเคมีการกีฬาและการออกก าลงั
กาย3(3-0-6)  
PEG 543 Biochemistry of Sport and 
Exercise 
พลบ 544 โภชนาการการกีฬาและการออก
ก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG 544  Sport and Exercise Nutrition  
พลบ 641 ปฎิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย  3(1-4-4) 
PEG  641  Laboratory in Physiology of 
Sport and Exercise 
 
 
 
 
 
14. กลุม่วชิา วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
(Sport Coaching Science) 15 หนว่ยกิต 
พลบ 551 สรีรวิทยาการออกก าลงักายส าหรับ
ผู้ ฝึกสอนกีฬา  3(3-0-6)  
PEG 551 Physiology of Exercise for 
Coach 
พลบ 552 หลกัการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาที่มี
ประสทิธิภาพ  3(3-0-6) 
PEG 552  Principle of Effective Coaching  
พลบ 651 โภชนาการส าหรับนกักีฬา 3(3-0-6) 
PEG 651  Nutrition for Athletes   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 13 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 551 พลบ 552  พลบ 
651 พลบ 652  และพลบ 
653   ในหน้า 26 
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PEG 553 Advanced Exercise and 
Sport Psychology 
พลบ 651 ชีวกลศาสตร์ของการ
เคลือ่นไหว 3(3-0-6) 
PEG 651 Biomechanics of Human 
Motion 
พลบ 652 การจดัการด้านการเป็นผู้ ฝึก
กีฬา  3(3-0-6) 
PEG 652 Coaching Management 
 
15. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการกีฬา 
(Sport Technology) 
พลบ 561 อปุกรณ์รับรู้ทางชีว
การแพทย์ 3(3-0-6) 
PEG 561 Biomedical Sensors 
พลบ 562 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ
ทางการกีฬา  3(2-2-5)  
PEG 562 Information Technology 
and Computer Aided Design in 
Sport 
พลบ 563 วิศวกรรมกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 563 Sport Engineering                        
พลบ 661 ชีวกลศาสตร์และการ
วิเคราะห์การเคลือ่นไหวในการกีฬา  
3(3-0-6) 
PEG 661 Biomechanics and 
Motion Analysis in Sport 
พลบ 662 การประมวลสญัญาณและ
ภาพ  3(3-0-6) 
PEG 662 Signal and Image 
Processing 
 
 

พลบ 652 การวิเคราะห์การเคลือ่นไหวทางการ
กีฬา  3(3-0-6) 
PEG 652 Analysis of Sport Movement  
พลบ 653 จิตวิทยาส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา  3(3-
0-6)  
PEG 653 Coaching Psychology  
 
 
 
 
15. กลุม่วชิา เทคโนโลยีทางการกีฬา 
(Sport Technology) 15 หนว่ยกิต 
พลบ 561 อปุกรณ์รับรู้ทางชีวการแพทย์
ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 561 Biomedical Sensors for Sport 
Technology  
พลบ 562  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบทางการกีฬา
3(2-2-5)  
PEG 562 Information Technology and 
Computer Aided Design in Sport 
พลบ 563 วิศวกรรมทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 563 Engineering in Sport 
พลบ 661 ชีวกลศาสตร์และการวเิคราะห์การ
เคลือ่นไหวในการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 661 Biomechanics and Motion 
Analysis in Sport 
พลบ 662 การประมวลสญัญาณและภาพ
ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 662 Signal and Image Processing in 
Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ในหน้า 
13 และหน้า 14 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 561  พลบ 562  พลบ 
563  พลบ 661  และ พลบ 
662 ในหน้า 27 
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16. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 
(Exercise Science) 
พลบ 531 แรงจงูใจและการยดึมัน่ใน
การออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 531 Exercise and Sport 
Motivation and Adherence 
พลบ 551 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย
ขัน้สงู3(3-0-6) 
PEG 551 Advanced Exercise 
Physiology  
พลบ 554 สรีรวิทยาประยกุต์ของการ
ฝึกด้วยแรงต้าน 3(2-2-5) 
PEG 554 Applied Physiology of 
Resistance Training 
พลบ 653 การทดสอบและการ
ก าหนดการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 653 Exercise Testing and 
Prescription 
พลบ 654 โภชนาการและการจดัการ
น า้หนกัร่างกาย  3(2-2-5) 
PEG 654 Nutrition and Body 
Weight Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. กลุม่วชิา วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
(Exercise Science) 15 หนว่ยกิต 
พลบ 571 สรีรวิทยาการออกก าลงักายเพื่อ
กิจกรรมทางกาย  3(3-0-6)  
PEG 571 Physiology of Exercise for 
Physical Activity 
พลบ 572 วิทยวิทยาของการออกก าลงักาย  
3(2-2-5) 
PEG 572 Exercise Methodology  
พลบ 634 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG 634 Applied Sport and Exercise 
Psychology 
พลบ 671 กิจกรรมทางกายเพื่อการมีสขุภาพ
ตลอดช่วงอาย ุ 3(3-0-6) 
PEG 671 Physical Activity for Well-being 
Through Life Span  
พลบ 672 เวชศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 672 Sport and Exercise Medicine 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 14 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 571  พลบ 572 พลบ 
634  พลบ 671  และพลบ 
672 ในหน้า 28 
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17. หมวดวชิาเลอืก 
พลบ 534 กระบวนการทางจิต
สรีรวิทยา 3(3-0-6) 
PEG 534 Psycho-Physiological 
Process 
พลบ 543 โภชนาการกีฬาขัน้สงู  3(2-2-5) 
PEG 543 Advanced Sport Nutrition  
พลบ 544 ยาและสารกระตุ้นทางการ
กีฬา  3(3-0-6) 
PEG 544 Drugs and Doping in 
Sport 
พลบ 545 เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและ
กีฬา 3(2-2-5) 
PEG 545 Laboratory Technology 
in Exercise and Sport Science  
พลบ 555 อภิบาลนกักีฬา  3(3-0-6) 
PEG 555 Athletic Training  
พลบ 564 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 564 Artificial Intelligence for 
Sport Technology  
พลบ 565 การออกแบบระบบฝังตวั  
3(3-0-6) 
PEG 565 Embedded System 
Design 
พลบ 573 สขุภาวะในสถาน
ประกอบการ  3(3-0-6)  
PEG 573 Wellness in the 
Workplace 
พลบ 584 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ
3(3-0-6) 
PEG 584 Public Health Economics 

 

17. หมวดวชิาเลอืก 
กลุ่มวชิา จิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลบ 533 ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมทาง
จิตวิทยาการกีฬา   2(2-0-4)  
PEG 533 Ethic and Social Issues in Sport 
Psychology 
พลบ 534 วิทยาการปัจจบุนัด้านจิตวิทยาการ
กีฬาและการออกก าลงักาย  2(2-0-4)  
PEG 534 Current Issues in Sport and 
Exercise Psychology  
พลบ 634 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กายประยกุต์  3(3-0-6)  
PEG 634 Applied Sport and Exercise 
Psychology 
พลบ 635 การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการ
กีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 635 Independent Study of Sport and 
Exercise Psychology 
พลบ 636 การบริการให้ค าปรึกษาด้าน
จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(45)  
PEG 636 Sport and Exercise Psychology 
Consulting Services  
พลบ 637 จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
2(2-0-4)  
PEG  637  Ethic in Sport and Exercise 
Science 
กลุ่มวชิา สรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลบ 545 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา  
3(3-0-6) 
PEG 545 Drugs and Doping in Sport 
พลบ 642 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจของการออกก าลงั 
กาย  3(2-2-5) 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ในหน้า 
14 และ หน้า 15 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 533 พลบ 534 พลบ 
634 พลบ 635  
พลบ 636 พลบ 637 ในหน้า 
29  และหน้า 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง พ.ศ.2555 ในหน้า 15 
ค าอธิบายรายวชิา 
พลบ 545 พลบ 642 พลบ 
643 พลบ 644 พลบ 645 
พลบ 646 พลบ 647 พลบ 
648 ในหน้า 30 และหน้า 31 
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พลบ 585 การป้องกนัการบาดเจ็บ
และการจดัการความปลอดภยั 3(3-0-6) 
PEG 585 Injury Prevention and 
Safety Management 
พลบ 602 วจิยัเชิงคณุภาพทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  
3(3-0-6)  
PEG 602 Qualitative Research in 
Sport Science and Health  
พลบ 633 ให้การปรึกษาทางการออก
ก าลงักายและกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 633 Exercise and Sport 
Counseling 
พลบ 634 ปัจจยัทางสงัคมกบัการออก
ก าลงักายและกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 634 Social Factors in 
Exercise and Sport 
พลบ 644 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกบัการออก
ก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 644 Electrocardiography of 
Exercise 
พลบ 663 การยศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 663 Sport Ergonomic 
พลบ 664 กฎหมาย วิศวกรรมและ
จรรยาบรรณ 3(3-0-6) 
PEG 664 Law Engineering and 
Ethics 
พลบ 665 วสัดแุละการออกแบบ
ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 665 Materials and Design for 
Sport Technology 
พลบ 683 การจดัการระบบสขุภาพ 
3(3-0-6) 
PEG 683 Health Systems Management 

 

PEG 642  Electrocardiography of Exercise 
พลบ 643 สมัมนาทางด้านสรีรวทิยาการกีฬา
และการออกก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG 643 Seminar on Trends and Issues in 
Physiology of Sport and Exercise 
พลบ 644 วิทยาการปัจจบุนัด้านโภชนาการ
การกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 644 Seminar on Trends and Issues in 
Sport and Exercise Nutrition  
พลบ 645 การศกึษาอิสระทางสรีรวิทยาการ 
กีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 645 Independent Study of  Sport and 
Exercise Physiology  
พลบ 646 การตอบสนองและการปรับตวัของ
ระบบประสาทกล้ามเนือ้ตอ่การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 646 Neuromuscular Response and 
Adaptation to Sport and Exercise 
พลบ 647 การตอบสนองและการปรับตวัของ
ระบบหวัใจและหายใจตอ่การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 647 Cardiopulmonary Response and 
Adaptation to Sport and Exercise  
พลบ 648 การตอบสนองและการปรับตวัของ
ระบบตอ่มไร้ทอ่ตอ่ การกีฬาและการออกก าลงั
กาย  3(3-0-6) 
PEG 648 Hormonal Response and 
Adaptation to Sport and Exercise 
กลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์การฝึกกีฬา 
พลบ 553 อภิบาลนกักีฬา  3(3-0-6) 
PEG 553 Athletic Training  
พลบ 654 การฝึกสอนนกักีฬาคนพกิาร  3(3-0-6) 
PEG 654 Coaching Athletes with Disability 
พลบ 655 การศกึษาอิสระทางวทิยาศาสตร์
การฝึกกีฬา  3(3-0-6) 
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พลบ 684 ภาวะสงูวยัและการดแูล
สขุภาพผู้สงูอาย ุ3(3-0-6) 
PEG 684 Aging Mechanism and 
Health Care for Elderly 

PEG 655 Independent Study of Sport 
Coaching Science  
กลุ่มวชิา เทคโนโลยทีางการกฬีา 
พลบ 564 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเทคโนโลยี
ทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 564 Artificial Intelligence for Sport 
Technology    
พลบ 565 การออกแบบระบบฝังตวัในการกีฬา
3(3-0-6) 
PEG 565 Embedded System Design in 
Sports 
พลบ 566 นวตักรรมทางการกีฬาและการออก
ก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 566 Innovation in Sport and Exercise 
Science 
พลบ 663 การยศาสตร์การกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 663 Sport Ergonomic  
พลบ 664 วสัดแุละการออกแบบส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 664 Materials and Design for Sport 
Technology 
พลบ 665 การศกึษาอิสระทางเทคโนโลยี
ทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 665 Independent Study of Sport 
Technology 
พลบ 666 นวตักรรม และกฎหมาย  3(3-0-6) 
PEG 666 Innovation and Law  
กลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ 573 การทดสอบและการก าหนดการออก 
ก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 573 Exercise Testing and 
Prescription 
พลบ 574 โภชนาการและความสมดลุของ
พลงังาน  3(3-0-6) 
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 PEG 574 Nutrition and Energy Balance 
พลบ 575 เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  
3(2-2-5) 
PEG 575 Laboratory Technology in Sport 
and Exercise Science 
พลบ 673 การวิเคราะห์การเคลือ่นไหวส าหรับ
การออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 673 Movement Analysis for Exercise 
พลบ 674 การออกก าลงักายในกลุม่อาการเม
ตาบอลกิ  3(3-0-6) 
PEG 674 Exercises in Metabolic 
Syndrome 
พลบ 675 การศกึษาอิสระทางวทิยาศาสตร์
การออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 675 Independent Study in Exercise 
Science 
พลบ 676 วจิยัเชิงคณุภาพทางวทิยาศาสตร์
การกีฬาและสขุภาวะ  3(3-0-6)  
PEG 676 Qualitative Research in Sport 
Science and Wellness 

 

19. แผนการศกึษา 
หน้า 20 - หน้า 26 แสดงแผนการ
ศกึษา 

19. แผนการศกึษา 
หน้า 18 - หน้า 22 แสดงแผนการศกึษา 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 18 
- หน้า 22 

 
 


