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สารบัญ
หมวดที
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้ า
1
1
1
1
1
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2
2
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3
3
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

9
9
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33
33
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สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา

หน้ า
35
36
39

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

42
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

43
43

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบ่งชี ้การดาเนินงาน
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44
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

50

สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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หน้ า
52
79
84
88
90
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย
Doctor of Philosophy Program in Sport and Exercise Science

ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sport and Exercise Science)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Sport and Exercise Science)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
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เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
(หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2552) โดยจะเริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา
2555
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม...... พ.ศ....2554
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครัง้ ที่2/2555 เมื่อวันที่ 10 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รมี ค วามพร้ อมในการเผยแพร่ คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลัง
กายทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายอื่น ๆ
เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั นักสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย นักจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย และ ผู้ให้ คาปรึกษาด้ านการออกกาลังกาย

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ

1

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีร
บุตร

2

ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

กศ.บ. (พลศึกษา), 2521
ค.ม. (พลศึกษา), 2528
Ph.D. (Sport Psychology),
2535
กศ.บ. (พลศึกษา), 2527
M.Ed (Physical
Education), 2532
Ph.D. (Sport Psychology),
2539

3

ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดช
กุล

วท.บ. (กายภาพบาบัด),
2537
วท.ม. (สรี รวิทยาการออก
กาลังกาย), 2542
Ph.D. (Exercise
Physiology), 2553

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oregon State University,
Oregon, USA
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Depaul University, Chicago,
IL, USA
Victoria University of
Technology, Melbourne,
Australia
มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Bath,
Bath,United kingdom

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุ งเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย .
ศรี นครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากหลายสาเหตุที่เกิดขึน้ ในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและทั่วโลก ทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อมโลกที่เกิดภาวะ
โลกร้ อน ทาให้ เ กิ ดมหันตภัยต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิ จล้ ม เหลวในกลุ่ม ประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กาทาให้ เกิดผลกระทบกับทุก (กลุ่ม) ประเทศ จนต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม ปรับกระบวนการ
จัดการแบบมีเครื อข่าย นับจากแถลงการณ์ Bali Concord II (ปี พ.ศ.2546) ของการประชุมสุดยอด
เห็ นชอบให้ มี ก ารรวมตัวไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนหรื อ AEC (ASEAN Economic
Community)ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) มีการจัดการเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมที่จะทาให้ มีการ
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เคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน และการเคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึ ้นระหว่างภูมิภาค ผลกระทบ
ที่ตามมาคือระดับของมาตรฐานคุณภาพคนและมาตรฐานวิชาชีพ ด้ านนวัตกรรมเทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มากขึ ้น ประเทศไทยต้ องพัฒนาด้ านต่าง ๆ แบบก้ าวกระโดด ซึ่ง
นอกจากจะต้ อ งสร้ างและพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ง ขันทางเศรษฐกิ จ ในภูมิ ภ าคอาเซี ย นที่ มี
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบร่ วมกัน นอกจากนี ้สภาวการณ์ ในประเทศ สังคมไทยก้ าวสู่สงั คมผู้สงู อายุ
ที่ทาให้ ต้องมีการเตรี ยมในการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพและจ านวนที่เพี ยงพอกับการเปลี่ ยนแปลงด้ าน
กระบวนการสังคมทังในและต่
้
างประเทศ ดังนันการจั
้
ดระบบและกระบวนการจัดการศึกษาให้ เป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ เสริมสร้ างและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางปั ญญา มีศกั ยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้ สิทธิ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง
และผู้อื่น มี การบริ หาร จัดการองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ เน้ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตอย่างยั่ง ยืน มีเ ครื อข่าย การพัฒนาหลักสูตรคือการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน การบูรณาการองค์ความรู้และกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ มี
คุณสมบัติ สูส่ งั คมที่เปลี่ยนแปลงนี ้
นอกจากนี ้การจัดหลักสูตรยังต้ องคานึงถึงความสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559) ที่ เ น้ นการพัฒ นาการกี ฬาของประเทศครอบคลุม ทุกด้ าน ทัง้ การพัฒนาการกี ฬ าขัน้
พื ้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน การกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และการกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยใช้ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา เสริ มสร้ างศักยภาพในการเล่นกีฬาในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เพิ่มศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ บุคลากรด้ านการกี ฬาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึง
การศึก ษา วิ จัย สร้ างสรรค์ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ แ ละนวัต กรรมด้ า นการกี ฬ าและการออกก าลัง กายเพิ่ ม ขึน้ มี
เป้าหมายในการสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็ นประจา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในชาติให้ มีสขุ ภาพในทุก ๆ ด้ าน ลดอัตราการเจ็บป่ วยและเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาล จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้ าที่ใน
การพัฒนาบุคลากรที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ เพื่อ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จึง
ได้ ปรั บปรุ ง หลักสูต รวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬ าและการออกก าลัง กาย พ.ศ.2555 ที่ ให้ ความส าคัญ กับ การ
จัดระบบการศึก ษาให้ เ ป็ นสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ อย่างยั่ง ยื น ตลอดชี วิต มี ศักยภาพในการคิดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ มี ความคิดสร้ างสรรค์ใฝ่ เรี ยนรู้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เสริ มสร้ างและพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานทางปั ญญา พร้ อมที่จะอยูใ่ นประชาคมอาเซียน และอยูไ่ ด้ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีนโยบายให้ ทุกหลักสูตรทาการปรับปรุงหรื อสร้ างหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการการ
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อุด มศึกษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ.2552 ซึ่ง สอดคล้ องกับ ความจ าเป็ นในปั จ จุบันที่ สัง คมต้ อ งการ
บุคลากรวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทกั ษะ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านวิทยาศาสตร์ ก ารกีฬาอย่างมีศกั ยภาพ ทังเพื
้ ่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ
และสู่การมีสขุ ภาพที่ดี รวมทังการวางแผนและการออกแบบการออกก
้
าลังกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย นอกจากนันยั
้ งเป็ นบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพล
ศึกษาตระหนัก ถึงภาระหน้ าที่ ที่เ ป็ นหน่วยงานที่ ผลิตบุคลากรวิช าชี พ จึง จ าเป็ นต้ องดาเนินการจัดให้ มี
การศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั บุคลากรในวิชาชีพ
หลักสูตรนี ้จะสนองความต้ องการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้ านศึกษา การวิจยั
การฝึ กกีฬา การออกกาลังกาย การสร้ างเสริ มสุขภาพทางกาย เช่น อาจารย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย นักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็ น
ต้ น โดยให้ ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และเคารพต่อวิชาชีพอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้
คณะพลศึกษามีความพร้ อมในการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
โดยประยุกต์ระบบการทางานเชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้ านบุคลากร วิชาการ สถานที่ ครุ ภัณฑ์
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก พร้ อมที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศในการผลิตดุษ ฎี
บัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและการปรับปรุง หลักสูตรเป็ นองค์ประกอบสาคัญของของการประกันคุณภาพของการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่ต้องมีความแข็งแกร่งทังด้
้ านองค์ความรู้ในแต่ละสาขา มีความ
ลุ่มลึกในการวิจยั รอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์งานในแต่ละสาขาวิชารวมทัง้ การประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะกับบริ บทของสัง คมไทยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชี พ ดัง นัน้ การพัฒ นาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรครัง้ นี ้จึงจาเป็ นอย่างยิ่งทังการปรั
้
บด้ านเนื ้อหาให้ ทนั สมัย ทันต่อความต้ องการของสังคมตามบริ บท
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ให้ ทดั เทียม
กับนานาประเทศ การพัฒนาและการปรับปรุ ง หลักสูตรที่มีคุณภาพควรมีวาระ มีกรอบกาหนดในการจัด
ระบบและกระบวนการ ที่เหมาะสม นับตังแต่
้ วิสยั ทัศน์ การกาหนดวัตถุประสงค์ การระบุเนื ้อหาในหลักสูตร
ที่ทนั สมัย กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการบูรณาการ มีเครื อข่ายทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังการ
้
ปรับกลยุทธ์การเรี ยนรู้ ให้ ทนั ต่อความก้ าวไกลของความรู้ ความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย ภายใต้ กระบวนการหล่อหลอมที่ สอดคล้ องและสอดรับกัน ซึ่งคณะพลศึกษาได้
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ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อทิศทางการ
กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้ านการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริ การวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
จึงเน้ นผลิตให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพด้ านวิชาการในทุกรายวิชา ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา
มีศกั ยภาพในการทาวิจยั โดยคานึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรม การนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาสังคม และ
ส่งเสริมผู้เรี ยนให้ ทากิจกรรมการวิจยั และบริการวิชาการแก่ชมุ ชนร่วมกับอาจารย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาคนพัฒนาวิชาชีพ ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย สูส่ งั คมอย่างมีจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
การเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ ประเทศไทยต้ องพัฒนาด้ านต่าง ๆ แบบก้ าว
กระโดด เตรี ยมความพร้ อมในการพัฒนาและยกระดับระดับมาตรฐานวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไป
พร้ อม ๆ กับการพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะอยู่ในมาตรฐาน
กฎเกณฑ์และระเบียบเดียวกัน ดังนันการจั
้
ดการศึกษาให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างและพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐานทางปั ญญา กระบวนการและบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอนที่ มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ทังด้
้ านวิชาการ การวิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการ
พัฒนาและปรับหลักสูตรโดยเฉพาะย่างยิ่งหลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่นอกจากจะผลิตผู้เชี่ยวชาญ ผู้นา
ทางวิชา การ ในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออกกาลังกายสู่สังคมแล้ ว ต้ องเป็ นผู้ที่ มี
คุณลักษณะ มีจรรยาบรรณ มีวฒ
ุ ิภาวะ สามารถจัดระบบการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเท่าทันกับ
ความก้ าวหน้ าทางวิช าการ การเปลี่ ยนแปลงของสัง คมและสิ่ง แวดล้ อม มี เครื อข่ายทัง้ ในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

6

1. มีความรู้ในศาสตร์ แต่ละสาขาวิชาอย่างลึกซึ ้ง สามารถเป็ นผู้นาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพได้
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในงานวิจยั สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย มีแผนพัฒนา
ปรับปรุ งที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการ
แล้ วเสร็จภายใน 7 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ดังนี ้
พ.ศ.2555
เปิ ดรับนิสิตใหม่เป็ นรุ่นแรกของหลักสูตรนี ้
พ.ศ.2557 – 2558
ให้ นิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ.2559 – 2560
ทาวิจยั เพื่อประเมินและติดตามผลการใช้ หลักสูตร
พ.ศ.2561
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
ก. ทาวิจยั เพื่อประเมินและ
ติดตามการใช้ หลักสูตร

กลยุทธ์
1. นาผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
มาเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง
2. กาหนดให้ นิสิตปี สุดท้ าย
อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์
พิเศษ ประเมินหลักสูตร
3. ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่
คุณภาพของหลักสูตร
4. วิเคราะห์สถานการณ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินจากนิสิตปี
สุดท้ าย อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์พิเศษ
3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ คุณภาพของ
หลักสูตร
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน
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ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ผลิตบัณฑิต
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาการเรียน
การสอน
ข. จัดทาหลักสูตรปรับปรุง

ค. พัฒนาบุคลากรด้ านการ
ทาวิจยั การเรี ยนการสอน

กลยุทธ์
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา ผู้ใช้
หลักสูตร และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมา
วิพากษ์หลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การวิพากษ์
1. สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. สนับสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ อาจารย์เข้ าร่วมประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจยั
ในประเทศและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้ อาจารย์ลา
ศึกษาต่อ/ดูงาน และทาวิจยั
ร่วมกับคณาจารย์ในสถาบัน
อื่น
5. บูรณาการการเรี ยนการสอน
กับการบริการวิชาการเพื่อ
ความเข้ มแข็งของการนา
ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง

1. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีงานวิจยั
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่เข้ าร่วม
ประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงาน
วิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
4. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ลาศึกษา
ต่อ/ดูงาน และทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์ใน
สถาบันอื่น
5. ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของสังคมต่ออาจารย์ประจา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
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1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาการศึก ษาไม่น้ อ ยกว่ า 15 สัป ดาห์ ทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 1 ระบบการจัด
การศึกษา ข้ อ 6 และข้ อ 7 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2554
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้ าเป็ นบัณฑิต ข้ อ 17 และข้ อ 18 (ภาคผนวก ค)
2.2.2 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออก
กาลัง กาย และ/หรื อ สาขาที่ เ กี่ ยวข้ องอื่ น ๆ ในกรณี ที่ส าเร็ จ การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
นิสิตที่ เข้ ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปั ญหาด้ านการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้อง
ค้ นคว้ าและพึง่ พาตนเอง ความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ ทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี และการขาดแคลนทุนทรัพย์
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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คณะพลศึกษามีวิธีการดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี ้
2.4.1 มี โ ครงการปฐมนิ เ ทศส าหรั บ บั ณ ฑิ ต แรกเข้ าเพื่ อ ให้ เข้ าใจระบบการเรี ย นระดั บ
บัณฑิตศึกษา การเข้ าใช้ ห้องสมุดทังในรู
้ ปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ
2.4.3 กาหนดให้ อาจารย์ฝึกนิสิตให้ วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน พร้ อม
ทังเขี
้ ยนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยั ในแต่ละรายวิชา
2.4.4 กาหนดให้ แต่ละรายวิชาต้ องใช้ เทคโนโลยีในการสอนและฝึ กให้ นิสิตได้ ใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เป็ นระบบ
2.4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทังภายใน/ภายนอกสถาบั
้
นให้ แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษาแต่ละสาขาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
นิสิต
2555 2556 2557 2558 2559
ชันปี
้ ที่ 1
20
20
2
20
20
ชันปี
้ ที่ 2
20
20
20
20
ชันปี
้ ที่ 3
20
20
20
รวม
20
40
60
60
60
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
20
20

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ของคณะพลศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการค่าใช้ จา่ ยต่อหัวในการผลิตดังนี ้
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
ค่าใช้ จา่ ย
หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 28 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครัง้ ต่อภาคการศึกษา)

2,800,000

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
140,000

630,000
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ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทังหลั
้ กสูตร 50,000 x 20 คน )
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิตและ
โครงการความร่วมมืออาเซียน (ทังหลั
้ กสูตร 50,000 x 20 คน )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร 2500x2 ครัง้ x 4 วิชาเอก x
6 ภาคการศึกษา
→ ค่าใช้ จา่ ยรวม
→ ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว (ค่าใช้ จา่ ยรวม/จานวน 20 คน)

1,000,000
50,000

1,000,000

120,000
2,800,000
140,000

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ า่ 5 )
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ……

14,000

หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

20,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )
ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

14,000

7,000
7,000

20,000

20,000

425,100
42,912

42,912

1,3080
9,000
3,120
17,712
3,302,012

216,912

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
แบบชันเรี
้ ยนผสมผสานกับการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ข้ อ 37 ข้ อ 38 ข้ อ
39 ข้ อ 40 ข้ อ 41 และข้ อ 42 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรปรั ช ญาดุษฎี บัณ ฑิต สาขาวิ ช าวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกาลัง กาย เป็ น
หลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา แบบ 2.1โดยมีจานวนหน่วยกิ ตรายวิชาเท่ากับ 19 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาแกน
2. วิชาบังคับ
3. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
4. ปริญญานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า

หน่ วยกิต
4
9
6
36
55

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาแกน จานวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
PEG 701 Research Design and Advanced Statistical Analysis
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 702 Seminar in Sport and Exercise Science

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

3.1.3.3 หมวดวิชาบังคับ มี 4 กลุม่ วิชา ดังนี ้
- จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Psychology)
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- สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Physiology)
- เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology)
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย (Exercise Science)
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจานวน 9
หน่ วยกิต โดยให้ เป็ นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Psychology)
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 637 Advanced Sport and Exercise Psychology
พลบ 731 หลักและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและ
3(2-2-5)
การออกกาลังกาย
PEG 731 Advanced Counseling Principles and Techniques in Sport and Exercise
Psychology
พลบ 735 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 735 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Psychology
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Physiology)
พลบ 741 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(2-2-5)
PEG 741 Advance Physiology of Sport and Exercise
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุลทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 742 Molecular Bioscience in Sport and Exercise
พลบ 745 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 745 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology)
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬาขันสู
้ ง
PEG 761 Advance Biomechanics and Motion Analysis in Sport
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
PEG 762 Computer Vision for Sport Technology
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พลบ 765 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
PEG 765 Seminar on Trend and Issues in Sport Technology
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย (Exercise Science)
พลบ 771 การประเมินและการกาหนดการออกกาลังกาย
PEG 771 Evaluation and Prescription in Exercise Science
พลบ 772 สรี รวิทยาการออกกาลังกายประยุกต์
PEG 772 Applied Exercise Physiology
พลบ 775 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
PEG 775 Seminar on Trend and Issues in Exercise Science

3(2-2-5)

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

3.1.3.4 หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริญญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรื อรายวิชาในวิชาอื่นๆ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ฯ
จากรายวิชาจาก 5 กลุม่ วิชา ดังต่อไปนี ้
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
พลบ 631 จิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 631 Social Psychology in Sport and Exercise
พลบ 633 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 633 Motivation in Sport and Exercise
พลบ 732 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 732 Independent Study of Sport and Exercise Psychology
พลบ 733 การบริ การให้ คาปรึกษาด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 733 Sport and Exercise Psychology Consulting Services
พลบ 734 สัมมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายประยุกต์
PEG 734 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology
พลบ 736 จิตสรี รวิทยาทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 736 Psychophysiology of Sport and Exercise

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-12)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
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พลบ
PEG
พลบ
PEG
พลบ
PEG
พลบ
PEG
พลบ
PEG
พลบ
PEG

641
641
642
642
743
743
744
744
746
746
747
747

ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
Laboratory in Physiology of Sport and Exercise
คลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการออกกาลังกาย
Electrocardiography of Exercise
โภชนาการการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
Advanced Sport and Exercise Nutrition
การตอบสนองทางระบบภูมิค้ มุ กันต่อการกีฬาและการออกกาลังกาย
Immune Response in Sport and Exercise
สรี รวิทยาการออกกาลังกายทางคลินิกสาหรับบุคคลพิเศษ
Clinical Exercise Physiology for Special Populations
สภาพแวดล้ อมกับสรี รวิทยาการออกกาลังกาย
Environmental Exercise Physiology

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา มีรายวิชา ดังนี ้
พลบ 662 การประมวลสัญญาณและภาพทางการกีฬา
PEG 662 Signal and Image Processing in Sport
พลบ 763 การสื่อสารทางไกลในกีฬา
PEG 763 Telecommunication in Sport
พลบ 764 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขันสู
้ ง
PEG 764 Advance Computer Graphics for Sport Technology
พลบ 765 สัมมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
PEG 765 Seminar in Sport Technology
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
พลบ 671 การตอบสนองของระบบหัวใจ หายใจและเมตาบอลิซมึ ต่อการออกกาลังกาย
PEG 671 Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise
พลบ 672 การกาหนดการออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
PEG 672 Exercise Prescription for Special Population
พลบ 676 ภาวะสูงวัยและการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
PEG 676 Aging Mechanism and Health Care for Elderly
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3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

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

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

770
770
773
773
774
774

วิจยั เชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
Qualitative Research in Sport and Exercise Science
การออกกาลังกายในผู้มีภาวะโรคอ้ วน
Exercises in Obesity
กิจกรรมทางกายสาหรับผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและผู้พิการ
Physical Activities for Chronic Diseases and Disabilities

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

กลุ่มวิชาอื่น ๆ
พลบ 706 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 706 Independent Study in Sport and Exercise Science
3.1.3.5 ปริญญานิพนธ์
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์
PEG 999 Dissertation

3(0-6-12)

36 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พลบ (PEG) หมายถึง
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชา (คณะพลศึกษา)
เลขตัวแรก
5, 6 หมายถึง
ลาดับรายวิชาในหลักสูตร
เลขตัวกลาง
0
หมายถึง
วิชาแกน
3
หมายถึง
กลุม่ วิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
4
หมายถึง
กลุม่ วิชาสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
6
หมายถึง
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา
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7
หมายถึง
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขตัวท้ าย หมายถึง
ลาดับวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิ
้
ชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง

3.1.4 แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
รวม
4

ชื่อวิชา
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หน่ วยกิต
17

พลบ 731 หลักและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
กาลังกาย
พลบ 735 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเลือก 1 รายวิชา
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
วิชาเลือก 1 รายวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3
รวม
6

หน่ วยกิต
36
รวม
36

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 741 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
รวม
4

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุลทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 745 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเลือก 1 รายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
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รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
วิชาเลือก 1 รายวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

9

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3
รวม
6

หน่ วยกิต
36
รวม
36

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬาขันสู
้ ง

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 765 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
วิชาเลือก 1 รายวิชา

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
รวม
4

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
รวม
9
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
วิชาเลือก 1 รายวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3
รวม
6

หน่ วยกิต
36
รวม
36

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 771 การประเมินและการกาหนดการออกกาลังกาย

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 772 สรี รวิทยาการออกกาลังกายประยุกต์
พลบ 775 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
วิชาเลือก 1 รายวิชา

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3(1-4-4)
รวม
4

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
รวม
9
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
วิชาเลือก 1 รายวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3
รวม
6

หน่ วยกิต
36
รวม
36

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
3(2-2-5)
PEG 701 Research Design and Advanced Statistical Analysis
แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั การใช้ สถิติขนสู
ั้ ง
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์สถิติขนสู
ั ้ ง การแปลผล การรายงานผลการวิจยั เพื่อการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ และนาเสนอในลักษณะบทความวิจยั
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
1(0-2-1)
PEG 702 Seminar in Sport and Exercise Science
ค้ น คว้ า สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ประเด็ น ปั ญ หาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ
กระบวนการน าเสนอผลงาน และการคัด กรองบทความวิ ช าการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ในศาสตร์ ท าง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายสาขาต่างๆ อย่างลุม่ ลึก
หมวดวิชาบังคับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 637 Advanced Sport and Exercise Psychology
หลักการ วิเคราะห์ความต้ องการ ระบุประเด็น ปั ญหา สังเคราะห์งานวิจยั การออกแบบและการ
เลือกใช้ วิธีการทางจิตวิทยากีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง มาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย เพื่อสร้ างเสริ มและพัฒนาความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริ มพฤติกรรมการออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง
พลบ 731 หลักและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและ
3(2-2-5)
การออกกาลังกาย
PEG 731 Advanced Counseling Principles and Techniques in Sport and Exercise
Psychology
หลักการ กระบวนการให้ คาปรึ กษา ทฤษฎี และเทคนิคการให้ คาปรึ กษาอย่างละเอียดลึกซึง้
ทางด้ านจิตวิทยาการกี ฬาและการออกกาลังกาย รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ ในการให้ คาปรึ กษา
ทางด้ านการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 735 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 735 Saminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Psychology
วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ แนวโน้ มและประเด็นสาคัญของงานวิจยั ในปั จจุบนั ด้ านจิตวิทยา
การกีฬาและการออกกาลังกายอย่างลึกซึ ้ง
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 741 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(2-2-5)
PEG 741 Advanced Physiology of Sport and Exercise
วิเคราะห์การตอบสนองและการปรับตัวของระบบต่างๆในร่างกายต่อการกีฬาและการออกกาลัง
กายในเชิงลึก รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ สาหรับการกีฬาและออกกาลังกายในแต่ละชนิด
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุลทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 742 Molecular Bioscience in Sport and Exercise
หลักการ กระบวนการด้ านชีวเคมี ในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล โครงสร้ างและหน้ าที่ของสาร
ชีวโมเลกุล การสร้ างและการใช้ พลังงานของมนุษย์ ปฏิกิริยา กระบวนการควบคุมและการแสดงออกของ
สารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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พลบ 745 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 745 Saminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology
วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์แนวโน้ มและประเด็นสาคัญ ของงานวิจยั ในปั จจุบนั ด้ านสรี รวิทยา
การกีฬาและการออกกาลังกายอย่างลึกซึ ้ง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬาขันสู
้ ง
3(2-2-5)
PEG 761 Advanced Biomechanics and Motion Analysis in Sports
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกี ฬา กับกลไกการ
เคลื่ อ นไหวของร่ า งกายมนุษย์ การเคลื่ อ นไหวของข้ อ ต่อ และกล้ า มเนื อ้ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของเทคนิคต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ ในการกีฬา และการออกกาลังกาย
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 762 Computer Vision for Sport Technology
เทคนิคการเห็นและการสร้ างภาพ คุณลักษณะ และขอบเขตของคอมพิวเตอร์ วิชนั่ ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว โครงสร้ างแบบเรขาคณิต แบบสัมพัทธ์ และการสังเคราะห์
งานวิจยั สาขาคอมพิวเตอร์ วิชนั่ เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 765 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 765 Seminar on Trend and Issues in Sport Technology
วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์แนวโน้ มและประเด็นสาคัญของงานวิจยั ในปั จจุบนั ด้ านเทคโนโลยี
ทางการกีฬาอย่างลึกซึ ้ง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
พลบ 771 การประเมินและการกาหนดการออกกาลังกาย
3(1-4-4)
PEG 771 Evaluation and Prescription in Exercise Science
หลักของการทดสอบการออกกาลังกาย การประเมินและแปรผลสมรรถภาพทางกาย เพื่อพัฒนา
โปรแกรมออกกาลังกายสาหรับบุคคลทัว่ ไปและกลุ่มบุคคลพิเศษ ให้ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี และลด
ปั จจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ทังโรคเบาหวาน
้
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
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พลบ 772 สรี รวิทยาการออกกาลังกายประยุกต์
3(2-2-5)
PEG 772 Applied Exercise Physiology
ศึกษาพยาธิสภาพและกลไกของการเกิดโรคไร้ เชื ้อ วิเคราะห์การตอบสนองและการปรับตัวของ
ระบบต่างๆในร่ างกายต่อการออกกาลังกายในเชิงลึกทางคลินิก เพื่อประยุกต์ใช้ สาหรับการออกกาลัง
กายสาหรับสุขภาพและในผู้ป่วย
พลบ 775 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 775 Seminar on Trend and Issues in Exercise Science
วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์แนวโน้ มและประเด็นสาคัญของงานวิจยั ในปั จจุบนั ด้ านเทคโนโลยี
ทางการกีฬาอย่างลึกซึ ้ง

หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 631 จิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
PEG 631 Social Psychology in Sport and Exercise
ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม และแรงจูงใจของบุคคลในสังคม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ าร่วม การคงเล่น และการเลิกเล่น
กีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 633 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
PEG 633 Motivation in Sport and Exercise
ทฤษฎี หลักการ อิทธิพลของแรงจูงใจ และกระบวนการเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการเล่นกีฬาและ
การออกกาลังกาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจ กับการประยุกต์ใช้ ในการ
เล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 732 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(0-6-12)
PEG 732 Independent Study of Sport and Exercise Psychology
ค้ นคว้ า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
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กาลังกาย ระบุหวั เรื่ องตามความสนใจอย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้ง เพื่อการนาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์หรื อ
การเขียนบทความ ภายใต้ การให้ คาปรึกษาของอาจารย์
พลบ 733 การบริ การให้ คาปรึกษาด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(0-4-2)
PEG 733 Sport and Exercise Psychology Consulting Services
ฝึ กประสบการณ์ ใ ห้ คาปรึ กษาด้ า นจิ ตวิท ยาการกี ฬ าและการออกกาลัง กาย อย่างน้ อ ย 60
ชัว่ โมง ภายใต้ การดูแลของคณาจารย์
พลบ 734 สัมมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายประยุกต์
3(2-2-5)
PEG 734 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology
สังเคราะห์งานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย ค้ นพบประเด็น ปั ญหาใน
ปั จจุบนั เน้ นความรู้ ความเข้ าใจในหลักวิชาการ คุณธรรมจริ ยธรรม การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่
กระบวนการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการกับความรู้ และการนาไปประยุกต์ใช้
พลบ 736 จิตสรี รวิทยาทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 736 Psychophysiology of Sport and Exercise
กระบวนการเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างจิตใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา ความสอดคล้ องที่มี
ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและในทางกลับกัน ประยุกต์ใช้ หลักทฤษฏี การ
วัดและประเมินผล การสังเคราะห์งานวิจยั เด้ านจิตสรี รวิทยาการในบริบทการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 641 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(1-4-4)
PEG 641 Laboratory in Physiology of Sport and Exercise
ปฏิบตั ิการและการใช้ เครื่ องมือทางด้ านสรี รวิทยาการกี ฬาและการออกกาลังกาย การวัดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกาย
พลบ 642 คลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 642 Electrocardiography of Exercise
หลักการเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลของการออกกาลังกายต่อ การทางานของระบบหัวใจ ที่ทา
ให้ คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงในสภาวะปกติ ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็ นข้ อห้ ามในการ
ออกกาลังกาย สภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกาลังกาย
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พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(2-2-5)
PEG 743 Advanced Sport and Exercise Nutrition
วิเคราะห์กระบวนการทางโภชนาการขันสู
้ ง การตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเผา
ผลาญพลังงานต่อการออกกาลังกายหรื อการเล่นกีฬา ออกแบบโปรแกรมสารอาหารและเครื่ องดื่มที่ใช้
ก่อน ระหว่าง และหลังการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบภูมิค้ มุ กันต่อการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 744 Immune Response in Sport and Exercise
กลไก กระบวนการทางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิค้ มุ กันที่เกิดขึน้ ภายในร่ างกาย
มนุษย์ในภาวะปกติและการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางาน
ของระบบภูมิค้ มุ กัน
พลบ 746 สรี รวิทยาการออกกาลังกายทางคลินิกสาหรับบุคคลพิเศษ
3(2-2-5)
PEG 746 Clinical Exercise Physiology for Special Populations
หลักการทางด้ านสรี รวิทยาการออกกาลังกาย การเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองของร่างกาย
การกาหนดโปรแกรมการออกกาลังกายสาหรับกลุ่มบุคคลพิเศษที่มีปัญหาทางด้ านการแพทย์ เช่น โรค
หอบหืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้ ออักเสบ
พลบ 747 สภาพแวดล้ อมกับสรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1(1-0-2)
PEG 747 Environmental Exercise Physiology
กลไก กระบวนการทางานและการตอบสนองทางด้ านสรี รวิทยาของร่ างกายมนุษย์ หลักการ
และการออกแบบการออกกาลังกายภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ปกติ และสภาพแวดล้ อมที่ไม่ปกติ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 662 การประมวลสัญญาณและภาพทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 662 Signal and Image Processing in Sport
ทฤษฎี สัญญาณ สเปคตรั ม การรบกวน การวิเคราะห์สัญญาณ การสร้ างภาพตัดขวางจาก
ข้ อมูลโปรเจ็คชัน การทาทะเบียนภาพ การสร้ างรูป 3 มิติจากภาพตัดขวางต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการกีฬา และ
การวิเคราะห์สญ
ั ญาณและภาพถ่ายทางการกีฬาเพื่อพัฒนาการฝึ กซ้ อมและประสิทธิภาพ
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พลบ 763 การสื่อสารทางไกลในการกีฬา
3(3-0-6)
PEG 763 Telecommunication in Sport
เทคนิคชันสู
้ งของการสื่อสารทางไกล ดาวเทียมสื่อสาร กระบวนการส่งสัญญาณดาวเทียมแบบ
ต่าง ๆ ของสถานี ภ าคพื น้ ดิน กับระบบสายอากาศ คุณสมบัติการกระจายคลื่ น ในระบบสื่ อสารผ่า น
ดาวเทียมในการกีฬา รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ การสื่อสารทางไกลเพื่อติดต่อระหว่างนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
พลบ 764 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขันสู
้ ง
3(2-2-5)
PEG 764 Advance Computer Graphics for Sport Technology
เทคนิคการวิเคราะห์ และการใช้ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กในการกีฬา การใช้ ภาพเสมือน การแปลง
ระนาบ การใช้ งานเมตริ ก ความลึกของภาพและการแสดงผลภาพ 3 มิติ การสังเคราะห์งานวิจยั และ
ประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 765 สัมมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 765 Seminar in Sport Technology
สังเคราะห์งานวิจยั ทางด้ านเทคโนโลยีทางการกี ฬา ค้ นพบประเด็น ปั ญหาในปั จจุบนั เน้ น
ความรู้ ความเข้ าใจในหลักวิช าการ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม การแสวงหานวัตกรรมและองค์ค วามรู้ ใหม่
กระบวนการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการกับความรู้ และการนาไปประยุกต์ใช้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
พลบ 671 การตอบสนองของระบบหัวใจ หายใจและเมตาบอลิซมึ ต่อการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 671 Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise
กลไกการตอบสนองของระบบหัวใจ หายใจและเมตาบอลิซมึ แบบเฉียบพลันขณะออกกาลังกาย
และผลที่เกิดขึ ้นจากการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานาน เทคนิคและวิธีการในการศึกษาสรี รวิทยาการ
ออกกาลังกายในแง่ของการตอบสนองทางสรี รวิทยาของระบบหัวใจ หายใจ เมตาบอลิซมึ
พลบ 672 การกาหนดการออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
3(2-2-5)
PEG 672 Exercise Prescription for Special Population
หลักการ กระบวนการประเมินสุขภาพ และออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายสาหรับกลุม่
บุคคลพิเศษ ทังในหญิ
้
งตังครรภ์
้
ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน วิเคราะห์และ
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ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
พลบ 676 ภาวะสูงวัยและการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
PEG 676 Aging Mechanism and Health Care for Elderly
ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราภาพ หลักการออกกาลังกายและการสร้ างเสริมสุขภาพก่อนเข้ าสูว่ ยั
ผู้สงู อายุ การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อ ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ โภชนาการที่เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุ
พลบ 770 วิจยั เชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 770 Qualitative Research in Sport and Exercise Science
แนวคิด กระบวนการ การออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพที่เกี่ยวกั บกิจกรรมทางกายและสุขภาพ
การเลือกรู ปแบบการรวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ความเชื่อถื อได้ ของข้ อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
พลบ 773 การออกกาลังกายในผู้มีภาวะโรคอ้ วน
3(2-2-5)
PEG 773 Exercises in Obesity
หลักการ สาเหตุ และข้ อจากัดสาหรับการออกกาลังกายในผู้ที่มีภาวะโรคอ้ วน กระบวนการ
ตอบสนองและการปรับตัวทางสรี รวิทยาของผู้ที่มีภาวะอ้ วนขณะออกกาลังกาย และการเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยาของระบบต่างๆ หลังได้ รับการออกกาลังกายเป็ นระยะเวลานาน
พลบ 774 กิจกรรมทางกายสาหรับผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและผู้พิการ
3(2-2-5)
PEG 774 Physical Activities for Chronic Diseases and Disabilities
หลักการ การทางานของระบบต่างๆในร่างกายของผู้ป่วยโรค วิเคราะห์ ประยุกต์ ออกแบบ
กิจกรรมทางกายให้ เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและผู้พิการ
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
พลบ 706 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
3(0-6-12)
PEG 706 Independent Study in Sport and Exercise Science
ค้ นคว้ า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ระบุหวั เรื่ องตามความสนใจอย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้ง เพื่อการนาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์
หรื อการเขียนบทความ ภายใต้ การให้ คาปรึกษาของอาจารย์
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พลบ 999 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
PEG 999 Dissertation
กระบวนการจัดการข้ อมูลทังวิ
้ เคราะห์ สังเคราะห์เพื่อกาหนดประเด็นปั ญหาเพื่อการทาการวิจยั
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ลุ่มลึก มีประสิท ธิภาพและมีจริ ยธรรม สอดคล้ องกับความต้ องการของ
สัง คมหรื อสร้ างสรรค์ องค์ความรู้ ใหม่ ในแต่ละวิช าที่ ศึกษา รวมทัง้ เผยแพร่ ผลงานให้ เป็ นที่ ประจักษ์
เหมาะสมกับการเป็ นดุษฎีบณ
ั ฑิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ

*1

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีร
บุตร

กศ.บ. (พลศึกษา), 2521
ค.ม. (พลศึกษา), 2528
Ph.D. (Sport Psychology),
535
กศ.บ. (พลศึกษา), 2527
M.Ed (Physical
Education), 2532
Ph.D. (Sport Psychology),
2539

*2

ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

*3

ดร. สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดช วท.บ. (กายภาพบาบัด),
กุล
2537
วท.ม. (สรี รวิทยาการออก
กาลังกาย), 2542
Ph.D. (Exercise

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oregon State University,
USA
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Depaul University, Chicago,
IL, USA
Victoria University of
Technology, Melbourne,
Australia
มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Bath, United
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4

ดร.อาพรรณชนิต ศิริ
แพทย์

5

ดร.ประภาพิมนต ปริ วตั ิ

Physiology), 2553
ค.บ. (พลศึกษา), 2539
ค.ม. (พลศึกษา), 2543
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา),
2551
วท.บ. (กายภาพบาบัด),
2545
ปร.ด. (สรี รวิทยา), 2551

kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล

* อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1
2
3

รศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์
รศ.จุฑามาศ เทพชัยศรี

4

ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
ดร.วงศ์วทิ ย์ เสนะวงศ์
ดร.อนันต์ มาลารัตน์
ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
ดร.ประภาพิมนต์ ปริ วตั ิ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
Ed.D. (Physical Education: Pedagogy)
Ed.D. (Curriculum and Supervision)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Certificate in Tropical Medicine
Ph.D. (Exercise and Sport Science : Movement Studies in
Disability)
Ph.D. (Sport Psychology)
ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ )
D.S.M. (Sport Management)
Ph.D. (Sport Psychology)
D.S.M. (Sport Management)
Ph.D. (Biomedical Engineering)
กศ.ด. (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. (Exercise Physiology)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
ปร.ด. (สรี รวิทยา)
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13

ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
รศ.ดร.กรรวี บุญชัย
รศ.ดร.บุญส่ง โกสะ
รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ผศ.ดรณัฐ อินทรปาณ
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผศ.ดร. ราตรี เรื องไท
ผศ.ดร.พงษ์จนั ทร์ อยู่แพทย์
ผศ.ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
ดร.ศักดิช์ าย ทัพสุวรรณ
ดร.สุวตั ร สิทธิหล่อ
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
ผศ.ดร.ดรุ ณวรรณ สุขสม

รายชื่อคณาจารย์

14

รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

15
16
17
18
19
20

รศ.พิพฒ
ั น์ เจิดรังษี
นายแพทยอี๊ด ลอประยูร
รศ.ดร.ไถ้ ออน ชินธเนศ
ดร.ลัดดา เรื องมโนธรรม
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์
รศ.เจริ ญ กระบวนรัตน์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D. (Execise Physiology)
Ed.D. (Physical Education)
Ph.D. (Physical Education)
Ed.D. (School and Community Health Education)
Ph.D. (Physical Education)
Ph.D. (Sport Psychology)
Ed.D. (Physiology of Exercise)
Ph.D. (Ergonomics)
Dr. rer. naPharacy)
Ph.D. (Physical Education)
Ph.D. (Exercise and Sport Science : Sport Biomechanics)
Ed.D. (Physiology of Exercise)
วท.ด. (สรี รวิทยา)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D Exercise & Sport Science (Ong ing in Biomechanics
Publication)
Ms.C. (Exercise Physiology)
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
Ph.D (euroscience)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
P.E.D. (Physical Education Management)
คม. (พลศึกษา)
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อกาหนดในการวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ซึ่ง
เป็ นไปตามวิชาที่นิสิตเลือกเข้ าศึกษา และได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั รายบุคคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ซึ่งเป็ นไปตามวิชาที่
นิสิตเลือกเข้ าศึกษา เป็ นงานวิจัยที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยั ควรมี
ความสาคัญและแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้เรี ยนในการนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย โดยเน้ นจริยธรรมในการวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ งานวิจยั ต้ อง
สามารถพิสูจน์ได้ ผลการวิจยั สามารถอธิบายได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ รวมทังน
้ าไปพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย นิสิตสามารถนาประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ไปสร้ าง
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งานวิจยั ได้ ด้วยตนเองต่อไป
5.3 ช่ วงเวลา
ช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ ทางานวิจยั คือ ภาคการศึกษาที่ 3 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะพลศึกษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ นิสิตด้ านวิจัยและ
วิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี ้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาในแต่ละวิชาเพื่อให้ มีความรู้ ด้านวิจยั และกระบวนการวิจยั ในภาค
การศึกษาที่ 3
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้
คาปรึกษาแก่นิสิต
5.5.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้ องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรื อกิจกรรมของนิสิต
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละ ส่งเสริ มและสอดแทรกให้ นิสิตมีจรรยาบรรณในการทางาน
เพื่อสังคม
วิ จัย ไม่ บิด เบื อ นข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ต าม
ต้ องการ มีการจัดกิจกรรม การเก็บข้ อมูล เพื่อให้ นิสิตได้
ประยุกต์ความรู้ ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย
2. สามารถนาความรู้ด้านการเรี ยนรู้
รายวิ ช าต่ า ง ๆ ในหลั ก สู ต รเน้ นการจั ด การความคิ ด
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย วิ เ คราะห์ ความรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ และการวิ จัย ด้ า น
ไปทางานวิจยั และประยุกต์ใช้ ในการประกอบ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลัง กาย และการ
อาชีพและการศึกษาต่อระดับสูง
ประยุกต์ใช้ ในแต่ละสาขาวิชา
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ
ทุกรายวิชาต้ องมีกิจกรรมการเรี ยน การตังค
้ าถามในระดับ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนาไปใช้ มีการฝึ กตัง้ ข้ อโต้ แย้ ง
อย่างมีเหตุผล รวมทังการมอบหมายงานที
้
่ทาให้ นิสิตได้ ฝึก
ทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา ทาโครงการวิจยั การเรี ยน การ
เขียนรายงานวิจารณ์บทความ
4. มีทกั ษะในการให้ คาเสนอแนะอย่าง
สร้ างสรรค์

ให้ นิ สิ ต ประเมิ น การน าเสนอผลงานในชัน้ เรี ย นทัง้ ของ
ตนเ อง แ ละเ พื่ อน แล ะแส ดง ค วาม คิ ด เ ห็ น บ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
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5. มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เป็ นผู้ใฝ่ รู้
6. มีทกั ษะในการแก้ ไขปั ญหา มีความอดทน
ต่อปั ญหาและอุปสรรค

7. มีความสามารถในการทางานเป็ นหมูค่ ณะ

มี ก ารใช้ บทเรี ย นออนไลน์ ผสมผสานกับ การเรี ย นในชัน้
เรี ยน มีการมอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
มี ก ารแก้ โจทย์ ปั ญหาจากข้ อมู ล การจั ด การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ การกี ฬ าและการออกกาลัง กาย การจัดทา
สังเคราะห์งานวิจยั การเก็บข้ อมูลและให้ บริ การภาคสนาม
รวมทังการท
้
างานวิจยั
มีการมอบหมายงานให้ ทางานเป็ นกลุ่ม การตังค
้ าถามที่
เน้ นการอภิปรายและสัมมนา การจัดโครงการ

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์การสอน
1. แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางด้ าน -จัดกิจกรรมให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
คุณธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั ภาคสนาม
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ น -ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ
ต้ น
จัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย

วิธีการวัดและประเมิน
-การบันทึกและจัดระบบข้ อมูลการ
จัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย
-การสังเกตพฤติกรรมด้ านทัศนคติ
การเคารพความแตกต่างและการ
เคารพมติและกฎเกณฑ์
- การคิด วิเคราะห์ และการจัดการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและ
การออกกาลังกาย
2. สามารถจัดการปั ญหาทาง
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
มี บ ทลงโทษหากคัด ลอกผลงาน
ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความ
ทุกรายวิชา
ของผู้อื่น
ยุตธิ รรม ด้ วยหลักฐาน ด้ วยหลักการ -กาหนดให้ มีนิสิตจัดกิจกรรม/ -การสรุปผลการรายงานผลการจัด
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม กิจกรรม/โครงการ โดย
คณะกรรมการนิสิต
2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ

กลยุทธ์การสอน
- บรรยาย อภิปราย สัมมนา

วิธีการวัดและประเมิน
-แบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา ข้ อมูล
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ทฤษฎี ความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั รวมถึง
ปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ ้นทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย และสามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่

ร่วมกันระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
-วิเคราะห์ข้อมูลด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย โดยใช้ ทฤษฎีที่
ทันสมัย
-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ
-เข้ าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนักถึงผล
-กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าใน
กระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั และ หัวข้ อที่สนใจ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นใน -ฝึ กการทางานวิจยั เดี่ยว
อนาคต ตลอดจนการพัฒนาสาขาวิชา -ฝึ กนิสิตให้ เป็ นผู้ชว่ ยวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาที่ค้นคว้ า
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ความเข้ าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหา
ความรู้ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
2. สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพื่อพัฒนา
ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลัง
กาย เพื่อออกแบบและดาเนินการวิจยั ที่พฒ
ั นาองค์ความรู้
ใหม่ หรื อปรับปรุงแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพ

การจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
-การปลายภาคการศึกษา
-การทาโครงงาน/รายงาน
-การนาเสนอผลงาน
-การสรุปบทความวิจยั และการ
เขียนวิพากษ์

วิธีการวัดและประเมิน
-การนาเสนอหัวข้ อวิจยั และ
นาเสนองานวิจยั
-สอบเค้ าโครงวิจยั
-สอบปากเปล่า

กลยุทธ์การสอน
-กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการแก่
สังคม
- จัดอภิปราย สัมมนา
- ทาแบบฝึ กแก้ โจทย์
ปั ญหาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย

วิธีการวัดและ
ประเมิน
-จานวนกิจกรรม/
โครงการ
-การนาเสนอ
ผลงาน
-ข้ อสอบแต่ละ
รายวิชาเน้ นการคิด
วิเคราะห์
-การวิพากษ์งาน
ของผู้อื่น
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2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้ด้านความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความเห็นทาง
-กิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการ
วิชาการและวิชาชีพ วางแผน
แก่ชมุ ชนและผู้ด้อยโอกาส
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้ -จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกการใช้ ภาษาได้
อย่างเหมาะสม
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-เข้ าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ผลการเรี ยนรู้ด้านความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเอง -กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
และองค์กร สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ โครงการ
และแสดงออกถึงการเป็ นผู้นาทาง -มอบหมายให้ นิสิตทางานกลุม่
วิชาการหรื อวิชาชีพได้ อย่าง
-ให้ นิสิตกาหนดบทบาทหน้ าที่ใน
เหมาะสม
การทางานกลุม่

วิธีการวัดและประเมิน
-จานวนกิจกรรม/โครงการ
และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การ

วิธีการวัดและประเมิน
-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน

2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติ -เชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิเคราะห์ -การประเมินจากแบบฝึ ก
หรื อคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ ใน
ข้ อมูลด้ วยสถิตมิ าบรรยาย
ในรายวิชา
การศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชา
-ให้ นิสิตทางานวิจยั
-การนาเสนอผลงาน
เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางใน -สอนการใช้ ซอฟท์แวร์ วิเคราะห์
การแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม ข้ อมูล
2. สามารถสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่ -การอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน -การประเมินตามแบบ
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เหมาะสมกับกลุม่ บุคคล และชุมชน ความคิดเห็น
ต่างๆ รวมถึงการนาเสนอรายงาน -การนาเสนอรายงาน
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
-กาหนดเกณฑ์การนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรื อโครงการค้ นคว้ า
ที่สาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินการนาเสนอ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นต้ น
2. สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความ
ยุตธิ รรม ด้ วยหลักฐาน ด้ วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั รวมถึงปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ ้น ทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
2. รู้ เทคนิคการวิจยั ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ค้นคว้ า
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ความเข้ าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหาความรู้ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
2. สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย เพื่อออกแบบและดาเนินการวิจยั ที่พัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิใน
วิชาชีพ
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และแก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้
2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ และแสดงออกถึงการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการหรื อวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
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ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติหรื อคณิตศาสตร์ เพื่ อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชา
เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่ บุคคล และชุมชนต่างๆ รวมถึงการนาเสนอรายงานผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรื อโครงการค้ นคว้ าที่สาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั้ ง
พลบ 702 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 732 หลักและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 735 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 741 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬาขันสู
้ ง
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุลทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 745 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬาขันสู
้ ง
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 765 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 771 การประเมินและการกาหนดการออกกาลังกาย
พลบ 772 สรีรวิทยาการออกกาลังกายประยุกต์
พลบ 775 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
พลบ 631 จิตวิทยาสังคมกับการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 633 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 641 ปฏิบตั ิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 642 คลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการออกกาลังกาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรั บผิดชอบหลัก  ความรั บผิดชอบรอง
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พลบ 662 การประมวลสัญญาณและภาพทางการกีฬา
พลบ 671 การตอบสนองของระบบหัวใจ หายใจและเมตาบอลิซมึ ต่อการออกกาลังกาย
พลบ 672 การกาหนดการออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
พลบ 676 ภาวะสูงวัยและการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
พลบ 706 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 732 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 733 การบริการให้ คาปรึกษาด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 734 สัมมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายประยุกต์
พลบ 736 จิตสรีรวิทยาทางการออกกาลังกายและกีฬา
พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบภูมคิ ้ มุ กันต่อการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 746 สรีรวิทยาการออกกาลังกายทางคลินิกสาหรับบุคคลพิเศษ
พลบ 747 สภาพแวดล้ อมกับสรีรวิทยาการออกกาลังกาย
พลบ 763 การสื่อสารทางไกลในกีฬา
พลบ 764 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขันสู
้ ง
พลบ 765 สัมมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 770 วิจยั เชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 773 การออกกาลังกายในผู้มีภาวะโรคอ้ วน
พลบ 774 กิจกรรมทางกายสาหรับผู้ป่วยโรคเรือ้ รังและผู้พิการ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี ้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Goo )
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
ดีพอใช้ (Fairly Good
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการประเมิน
คุณภาพปริ ญญานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ ให้ ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรื อ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลัก สูต รมี ก ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ า นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ โดยกาหนดให้ นิสิตประเมิ นผลการเรี ยนการสอนในทุก
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสินผลการเรี ยน และมี
ความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริ ญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการ
ทวนสอบเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้เป็ นประจาทุกปี
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48 โดยนิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. ต้ องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
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2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้ รับการยกเว้ นในกรณี นิสิตสอบภาษาได้ แล้ วจาก
สถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying exam)
6. นิสิตต้ องเข้ าร่วมการสัมมนาของแต่ละสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา
7. เสนอปริ ญ ญานิพ นธ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตัง้
8. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิม พ์ทางวิช าการหรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการทีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม
(Full Paper)

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนและบทบาทหน้ าที่
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทัง้ จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาและเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.2 คณะและภาควิชาชี ้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆในหลักสูตร
1.3 คณะและภาควิชากาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ
ภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริ มให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมการอบรม การสัม มนา และการฝึ กปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความที่ได้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- มหาวิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และคณะจัด สรรทุน สนับ สนุน ให้ ค ณาจารย์ ท าวิ จัย
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
- คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมและนาเสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมหรื อการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะส่งเสริ มให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการและทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์
จากสถาบันอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
- คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริ หารของคณะ
และอาจารย์ ผ้ ูสอน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล ส าหรับใช้ ในการปรั บปรุ งและพัฒ นาหลักสูตร โดย
กระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพ
ของหลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ ้นสุดปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยนิสิตปั จจุบนั และ
บัณฑิตที่ สาเร็ จ การศึกษา เพื่ อพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปี ที่แล้ ว
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 การวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงิ นรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กิ จ กรรม
ให้ กบั นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ ด้ านบาเพ็ญ
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ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื ้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทุกปี การศึกษา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้ อาคารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
คณะจัดสรรห้ องเรี ยนให้ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.2 ห้ องสมุด มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนังสือด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย จานวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มี ว ารสารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าและการออกก าลัง กาย และวารสารที่
เกี่ ย วข้ อ ง จ านวนประมาณ 30 ฉบับ ได้ แก่ ส านัก หอสมุด กลางมี ฐ านข้ อ มูล ออนไลน์ ฐานข้ อ มูล
ThaiLIS ฐานข้ อมูลปริ ญญานิพนธ์ นอกจากนี ้คณะกาหนดให้ ทกุ รายวิชามีแหล่งสืบค้ นออนไลน์เป็ น
แหล่งความรู้เพิ่มเติม
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอน
ตารา วารสารวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สาหรับห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอาจารย์และนิสิต
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่งทรัพยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผ้ สู อนและผู้เรี ยน
สามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธี
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สรรหา การจ้ าง การบรรจุแต่งตัง้ การทาสัญญาจ้ าง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
และติดตามทบทวนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3.3.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รเชิ ญ อาจารย์ แ ละผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากสถาบัน อื่ น เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
3.3.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 คณะ/ภาควิช ากาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับ สนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ ที่ต้อง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 บุค ลากรต้ อ งผ่า นการสอบแข่ ง ขัน ซึ่ง ประกอบด้ ว ยการสอบข้ อ เขี ย นและการสอย
สัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และมีทศั นคติที่ดีต่อ
การให้ บริการแก่อาจารย์และนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนับสนุนให้ บคุ ลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้ บุคลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ เพื่ อ
เพิ่มพูนทักษะด้ านการให้ บริการ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
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คณะ/ภาควิชาจัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและคูม่ ือสาหรับนิสิต เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ
ทุนสนับสนุนการวิจยั ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
สถาบันต้ องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านัน้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี
6.3 เชิ ญผู้เกี่ ยวข้ องประชุมเพื่อปรั บปรุ ง เนื อ้ หารายวิชาให้ สอดคล้ อ งกับความต้ องการของ
สังคมและตลาดแรงงานทุก 5 ปี
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมดอยู
้
ใ่ นเกณฑ์ดีตอ่ เนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทังนี
้ ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ แต่ละปี
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมการ X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม/ X
X
X
X
X
ฝึ กงาน/สหกิจศึกษา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการ
เปิ ดสอนครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
X
X
X
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
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แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษาที่มีการ
เปิ ดสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ไม่น้อยกว่า 25%
ที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินการสอนจากการรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรของปี ก่อนหน้ า (มคอ.7)
8. อาจารย์ใหม่ทกุ ท่านได้ รับการปฐมนิเทศด้ านการเรี ยน
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกท่านต้ องได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. อาจารย์ประจาทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 548
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า
12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ ายต่อคุณภาพ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
14. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
15. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรี ยนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปี การศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกล
ยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล
ของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ูส อนประเมิ น การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิ ภาพกลยุทธ์ การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารื อกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธีสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี ้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สื่อการสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมิ นตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่ วมงาน และผู้บงั คับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต
และความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจยั เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ สู อน นิสิตปั จจุบนั
และบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
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2.2 การประเมินวิพากษ์ หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต
2.3 การประเมินความพึง พอใจจากนายจ้ างหรื อผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตร และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาประจ าทุก ปี ตามตัว บ่ง ชี ใ้ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตังจาก
้
ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
เมื่อจบภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมิ นคุณ ภาพภายในภาควิ ช า และวางแผนปรั บปรุ ง ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน
4.4 อาจารย์ ประจ าหลักสูตรประชุม พิจ ารณาทบทวนสรุ ปผลการดาเนินงานที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมินในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ มีความเหมาะสม และให้ การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือน
เมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2 4 ”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรื อมติอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อซึง่
ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ ข้ อบังคับนี ้แทน
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรื อสาขาวิชาสังกัด ซึง่
หมายความถึงบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งคณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ สถาบัน สานัก
หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึง่ เป็ นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้ วย
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะ
หรื อภาควิชา หรื อ สถาบัน หรื อสานัก หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับแต่งตังจากคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้ ทาหน้ าที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยที่สอนหรื อมีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับการแต่งตังจากคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ น
อย่างดี ซึง่ อาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการหรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้ านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ และแต่งตังโดยเสนอผ่
้
านคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 4 เพื่อให้ การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
กาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นรายละเอียดเพิ่มเติมและสัง่ ปฏิบตั กิ ารได้ โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ส่วนการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ และมิได้ มีข้อบังคับ
หรื อระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ น
กรณีไป
ข้ อ 5 ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้ อบังคับนี ้ หรื อใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสัง่ การ และให้ ถือ
เป็ นที่สดุ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรี ยนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี ้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึง่ ปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี ้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
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6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้ อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ ้นได้ โดยกาหนดระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตให้ มีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้ างต้ น ให้ มีจานวนชัว่ โมงการเรี ยนตามที่
กาหนดไว้ ตามข้ อ 8
การจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึง่ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ช่วงเวลาช่วงละหนึง่ รายวิชาหรื อหลายรายวิชาก็ได้
ให้ แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ ชดั เจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้ อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค ต้ อง
จัดการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สาหรับหลักสูตรที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้ เทียบจานวนหน่วย
กิตให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
ข้ อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้ รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วย
กิตกาหนดไว้ ดังนี ้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
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8.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษา การปฏิบตั กิ ารคลินิก การทาโครงงาน หรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่
ได้ รับมอบหมายที่ใช้ เวลาปฏิบตั ิงาน 3 ถึง 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 45 ถึง 180 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study) หรื อการค้ นคว้ าอิสระที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
แผนการเรี ยนตามที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ เตรี ยมการไว้ ให้ นิสิตได้ ใช้ ศกึ ษาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรื อปริญญานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้ เทียบค่าหน่วยกิตกับ
ชัว่ โมงการศึกษาให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้ อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขันปริ
้ ญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ ว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้ อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ ตามระดับการศึกษาในข้ อ 9 โดยหลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 11 โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ประกอบด้ วย
รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต หลักสูตรนี ้มี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ซึง่ อาจมีได้ 2 แบบ
คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจกาหนดให้ มีการเรี ยนรายวิชา หรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาไม่
น้ อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาปริญญานิพนธ์ แต่ต้อง
ทาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชันสู
้ งโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ และมีคณ
ุ ภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี ้มี 2
แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ ซึง่ หลักสูตรอาจ
กาหนดให้ มีการเรี ยนรายวิชาหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด ดังนี ้
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและก่อให้ เกิด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และเรี ยนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
เรี ยนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตเต็มเวลา เป็ นดังนี ้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ให้ ใช้ ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 1 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
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12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่าง
น้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็ จการศึกษาอย่าง
น้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้ นต่างกัน ดังนี ้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้กาหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้ กบั นิสิตได้ ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และ
เมื่อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วต้ องดาเนินการชาระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้ อ 25
สาหรับนิสิตที่ศกึ ษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดจานวน
หน่วยกิตที่ให้ ลงทะเบียนเรี ยนได้ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่
เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้ างต้ นก็อาจทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้ องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 13 การเปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่ เป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริญญานิพนธ์อย่าง
เดียว ให้ หลักสูตรคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้ องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานที่ชี ้ชัดได้ วา่ สามารถที่จะสนับสนุนการวิจยั ในสาขาวิชา
ที่เปิ ดสอนได้
13.2 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรมีเครื อข่ายความร่วมมือสนับสนุน
ข้ อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปี การศึกษาตามข้ อ 12.1 ข้ อ12.2 และ ข้ อ 12.3 ให้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ขึ ้น
ทะเบียนเป็ นนิสิตตามข้ อ 19.2
ข้ อ 15 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิ ดใหม่หรื อหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้ องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนันไม่
้ น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้ องเป็ นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา มีคณ
ุ วุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาที่เปิ ดสอน ทังนี
้ ้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็ น
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้ นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

58

ที่อาจกาหนดให้ เป็ นได้ อีก 1 หลักสูตร โดยต้ องเป็ นหลักสูตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสูตรที่ได้ ประจาอยู่
แล้ ว หรื อในกรณีที่เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรื อดุษฎีบณ
ั ฑิตหลัก สูตรใดหลักสูตรหนึง่
อาจเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรื อมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้ อีก 1
หลักสูตร
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรื อหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจา
ของสถาบันในความร่วมมือนัน้ ให้ ถือเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผ้ สู อบ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน โดยทังหมดจะต้
้
องมีคณ
ุ สมบัตแิ บ่งตาม
ระดับหลักสูตรดังนี ้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานันหรื
้ อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผ้ สู อบปริ ญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.4 อาจารย์ผ้ สู อน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิไม่
ต่ากว่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ น
หนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
15.2.1 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารย์ผ้ สู อบปริญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารย์ผ้ สู อน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนหรื อการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งจานวนและ
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน ให้ เป็ นไปตามข้ อ 15.1.1 และข้ อ 15.1.4
โดยอนุโลม
ข้ อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์กาหนดให้ อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ของนิสิตปริญญาโทและปริ ญญาเอกได้ ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะ
ดูแลนิสิต ให้ สามารถทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มากกว่า 5 คน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 10 คน
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อาจารย์ประจา 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ ไม่เกิน 15 คน หากเป็ น
ทังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้ คดิ สัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาปริ ญญานิพนธ์ 1 คน เทียบ
ได้ กบั จานวนนิสิตที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทังนี
้ ้ให้ รวบรวมนิสิตที่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาทังหมดในเวลาเดี
้
ยวกัน
หมวด 3
การรับเข้ าเป็ นนิสิต
ข้ อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ าเป็ นนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้ องเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญามหาบัณฑิต
หรื อเทียบเท่า
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มี
ผลการเรี ยนดีมากตามที่หลักสูตรกาหนด หรื อสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
ทังนี
้ ้ผู้เข้ าเป็ นนิสิตจะต้ องแสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้ การรับรองและต้ องมีคณ
ุ สมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้ อ 18 การรับเข้ าเป็ นนิสิต ใช้ วิธีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้ าตามข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรื อ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 19 การขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิต
19.1 ผู้ที่ผา่ นการรับเข้ าเป็ นนิสิตต้ องมารายงานตัวพร้ อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระ
เงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ผู้ที่ผา่ นการรับเข้ าเป็ นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด เป็ นอัน
หมดสิทธิที่จะเข้ าเป็ นนิสิต เว้ นแต่จะได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่
กาหนดให้ รายงานตัว และเมื่อได้ รับอนุมตั ติ ้ องมารายงานตัวตามที่กาหนด
19.2 การขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้ อ 20 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
20.1 กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษา
ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อนิสิตได้ ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรี ยบร้ อยแล้ วภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรี ยน
หรื อชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกาหนด จะต้ องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการเก็บเงิน
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผู้ที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้ องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรี ยนในภาคการศึกษานัน้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษ
จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าต้ องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อนหรื อมีบรุ พวิชา นิสิตต้ องเรี ยนและสอบได้
รายวิชาหรื อบุรพวิชาที่กาหนดไว้ ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานันได้
้
ข้ อ 21 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นิสิตจะต้ องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ เป็ นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้ อ 6 และ
ประเภทการจัดการศึกษาในข้ อ 7 นอกจากนี ้นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
และหากนิสิตจะต้ องลงทะเบียนต่างไปจากที่กาหนดข้ างต้ น จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้ รับการอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 22 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
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22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานัน้
22.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิต
สะสม
22.3 รายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้ าในจานวนหน่วยกิตที่ต่าสุด แต่จะ
นับรวมเป็ นจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของเวลาเรี ยนทังหมดของรายวิ
้
ชานัน้ และไม่บงั คับให้ นิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้ บคุ คลภายนอกเข้ าเรี ยนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต
ได้ แต่ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละพื ้นความรู้ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พื ้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจให้ เรี ยนวิชาปรับพื ้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้ องสอบผ่าน โดยผลการเรี ยนได้ ในระดับ S
ข้ อ 24 การของดเรี ยนรายวิชาใด ๆ ต้ องยื่นคาร้ องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดย
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร แต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้ แล้ วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์นบั จาก
วันเปิ ดภาคการศึกษา
ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้ เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 26 นิสิตต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
จึงจะมี
สิทธิ์เข้ าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้ นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้ วยตนเอง(Self Study)
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ข้ อ 27 การประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

ค่าระดับขัน้
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขัน้ ให้ ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี ้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรี ยนโดยได้ รับอนุมตั ิ (Withdraw)
ยังไม่ประเมินผลการเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)

27.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรี ยนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรื อการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในข้ อ 27.5.2
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27.4 การให้ S หรื อ U จะกระทาได้ เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขัน้ หรื อการประเมินผลการฝึ กงานที่มิได้ กาหนด
เป็ นรายวิชา ให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U แล้ วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้ องปฎิบตั งิ านเพิ่มเติม
จนกว่าจะได้ รับความเห็นชอบให้ ผา่ นได้ จึงจะถือว่าได้ ศกึ ษาครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
27.5 การให้ I จะกระทาได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรี ยนครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26 แต่ไม่ได้ สอบเพราะป่ วยหรื อเหตุสดุ วิสยั และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผ้ สู อนและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้ รับการให้ คะแนนระดับขัน้ I
จะต้ องดาเนินการแก้ สญ
ั ลักษณ์ I ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้
อาจารย์ผ้ สู อนแก้ สญ
ั ลักษณ์ I หากพ้ นกาหนดดังกล่าว อาจารย์ผ้ สู อนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับ
ขัน้ E ได้ ทนั ที
27.6 การให้ W จะกระทาในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.6.1 นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ งดเรี ยนรายวิชานันตามข้
้
อ 24
27.6.2 นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการเรี ยนตามข้ อ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรี ยนในภาคเรี ยนนัน้
27.6.4 นิสิตได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่ วยหรื อเหตุอนั สุดวิสยั ยังไม่สิ ้นสุด
27.7 การให้ AU จะกระทาในกรณีที่นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั
หน่วยกิตตามข้ อ 22
27.8 การให้ IP ใช้ สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรื อการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
27.9 ผลการสอบต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี ้
ระดับขัน้
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Fail)
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ข้ อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้ วยเนื ้อหา
กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้ กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ ว และให้ ผลการประเมิน
เป็ น ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผา่ น (Fail)
ข้ อ 30 การเรี ยนซ ้าหรื อเรี ยนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนซ ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ ต่ากว่าค่าระดับขัน้ B หรื อจะ
เลือกเรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื ้อหาคล้ ายคลึงกันแทนกันได้ ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรี ยนซ ้าวิชาที่สอบได้ ต่ากว่าค่า
ระดับขัน้ B หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้ อ 31 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ นบั จากรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการศึกษาที่มีคา่ ระดับขันตามข้
้
อ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนซ ้า หรื อเรี ยนแทนในรายวิชา
ใดให้ นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขันที
้ ่ได้ ไปใช้ ในการคานวณหาค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยด้ วย
31.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้ นบั เฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้ คา่ ระดับขัน้ D ขึ ้นไปเท่านัน้
31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตในภาคเรี ยนนัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละวิชาเป็ นตัวตังหารด้
้
วยจานวนหน่วยกิ
ตของภาคการศึกษานัน้
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตตังแต่
้ เริ่มเข้ าเรี ยนจนถึงภาคเรี ยน
สุดท้ าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละรายวิชาที่เรี ยนทังหมด
้
เป็ นตัวตังหารด้
้
วยจานวนหน่วยกิตรวมทังหมด
้
31.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรี ยนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรี ยน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานันมาค
้
านวณค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยราย
ภาคการศึกษานัน้ แต่ให้ นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
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ข้ อ 32 การทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรื อการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรื อทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรื อการสอบ อาจได้ รับโทษ อย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
32.1.1 ตกในรายวิชานัน้
32.1.2 ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไป หรื อเลื่อนการเสนอชื่อขอรับ
ปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา
32.1.3 พ้ นจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้ มี
การเพิกถอนปริญญาได้ แม้ จะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริ ตดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้ อ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี ้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้ าศึกษา
33.2.1 นิสิต ได้ แก่ ผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกและขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้ า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ได้ แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้ า
ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ ้นเฉพาะคราว ยกเว้ นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ให้ มีนิสิตทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctoral Candidate) ได้ แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตที่
สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัตผิ า่ น และได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
33.2.4 นิสิตสมทบ ได้ แก่ นิสิตหรื อนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ รับอนุมตั จิ าก
บัณฑิตวิทยาลัยให้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผู้เข้ าร่วมศึกษา ได้ แก่ บุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ เข้ า
ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรี ยนได้ เมื่อได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นนิสิต
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ข้ อ 34 การลาพักการเรี ยน
34.1 นิสิตอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรี ยนได้ ในช่วงที่มีการเรี ยนรายวิชา ในกรณี ใดกรณีหนึง่
ต่อไปนี ้
34.1.1 ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน
34.1.2 ป่ วยและต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสัง่ แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
34.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว โดยอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรี ยนได้ ถ้ ามีสภาพนิสิตมาแล้ ว
อย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรี ยน นิสิตต้ องยื่นคาร้ องภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคเรี ยนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรี ยนและจะต้ องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรี ยนของภาคการศึกษา
นัน้ โดยคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั กิ ารลาพักการเรี ยน
34.3 การลาพักการเรี ยน ให้ อนุมตั ิครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา ถ้ านิสิตยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องขอลา
พักการเรี ยนต่อไปอีก ให้ ยื่นคาร้ องใหม่ตามข้ อ 34.2
34.4 ให้ นบั ระยะเวลาที่ลาพักการเรี ยนรวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้ วย
ข้ อ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ ยื่นคาร้ องต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ข้ อ 36 การพ้ นจากสภาพนิสิต
นิสิตพ้ นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
36.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ ลาออกตามข้ อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตตาม ข้ อ 20.3
36.3.2 เมื่อพ้ นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามข้ อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 17 อย่างใดอย่างหนึง่
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศกึ ษาได้ ต่ากว่า 2.50
36.3.5 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่สงู กว่า 2.50 และไม่สามารถทาค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ คา่ ตังแต่
้ 3.00 ขึ ้นไป ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
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36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมตั เิ ค้ าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เป็ นไปตามกาหนด ดังนี ้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 6
เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ ้นไป จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย
12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรื อ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครัง้ แล้ วยังไม่ผา่ น
36.3.8 เป็ นนิสิตทดลองศึกษาตามข้ อ 33.2.2 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ากว่า
3.00
36.3.9 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้ อ 12 หรื อได้ ผลการประเมิน
คุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ระดับขันไม่
้ ผา่ น (Fail)
36.3.10 ทาการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง
36.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่ วยกิต
ข้ อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้ นิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรื อไม่เต็มเวลาได้ ทังนี
้ ้นิสิตจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทังช
้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ ถกู ต้ อง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้ อ 37.1 ได้ จะต้ องลงทะเบียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา
และต้ องลงทะเบียนเรี ยนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
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37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เข้ าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
ให้ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นนิสิตได้ เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแรก
ข้ อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ ใช้ เกณฑ์ดงั นี ้
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ เคย
ศึกษามาแล้ วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ คา่ ระดับขัน้ B ขึ ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็ นส่วนหนึง่
ของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรี ยนรายวิชานันซ
้ ้าอีก ทังนี
้ ้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้ อง
เป็ นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วไม่เกิน 3 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ให้ เทียบโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้ าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คณบดี และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรื อ เทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา หรื อ
ปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ กบั นิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 39 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรื อ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทางาน จากการศึกษานอกระบบ
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตรหรื อระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชาที่ศกึ ษา ให้ กระทาได้ โดยการคัดเลือกจากวิชาเอกหรื อ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้ าศึกษา โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตังแต่
้ วนั ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาแรกที่เข้ ามาศึกษา สาหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้ เป็ นไปตามข้ อ 38
ข้ อ 41 การรับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทังนี
้ ้การนับระยะเวลาที่
ศึกษาในหลักสูตร ให้ เริ่มนับตังแต่
้ เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

70

41.2 นิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ รับโอนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้ อง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา แต่
ต้ องไม่เกินกาหนดเวลาตามข้ อ 12
ข้ อ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้ แก่ผ้ ทู ี่ถกู คัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอนั สมควรอย่างยิ่ง
เท่านัน้ และเมื่อดาเนินการแล้ วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ข้ อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของตนอย่าง
น้ อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมตั ขิ อง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเว้ นให้ ไม่ต้องสอบภาษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้ แล้ วจากสถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรื อสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติ
ของตนซึง่ มีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่าน
รายวิชานันในค่
้ าระดับขันไม่
้ ต่ากว่า B
43.2.3 ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็ นภาษาหลักในการ
สื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้ องได้ ระดับขัน้ P ตามข้ อ 28
ข้ อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็ นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้
พื ้นฐานและมีความพร้ อมในการทาปริญญานิพนธ์
44.3 ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศกึ ษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
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44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้ วนตาม
หลักสูตร และได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ครบถ้ วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษานันเป็
้ นต้ นไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตวั ใหม่ ทังนี
้ ้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัตเิ พียง 3 ครัง้
และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในครัง้ นัน้
ข้ อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้ องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้
45.2 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต ดังนี ้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศกึ ษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบประมวลความรู้ได้
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตาม
หลักสูตรและได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ครบถ้ วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษานันเป็
้ นต้ นไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตวั ใหม่ ทังนี
้ ้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เพียง 3 ครัง้
และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในการสอบครัง้ นัน้
ข้ อ 46 ปริญญานิพนธ์
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องทาปริญญา
นิพนธ์
46.2 นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรี ยนที่ 5 สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรี ยนที่ 7
สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต โดยกาหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิได้ ดาเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรื อการรักษาสภาพ
นิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ โดยการแต่งตังของบั
้
ณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
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46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน
หรื ออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ อีก 1 คน
โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างจากนี ้ให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้ องเป็ นบุคลากรประจาใน
สถาบันเท่านัน้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจา
ในสถาบันหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานันๆ
้ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้ าน
นันๆ
้ เทียบได้ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรื อผู้เชี่ยวชาญขึ ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดยการแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอ
ผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตังดั
้ งกล่าว
46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (Dissertation) ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1
คน หรื ออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มได้
อีก 1 คน โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 15.2.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม ในกรณีที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างจากนี ้ให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้ องเป็ นบุคลากรประจาใน
สถาบันเท่านัน้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากร
ประจาในสถาบันหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์สงู ใน
สาขาวิชานันๆ
้ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้ านนันๆ
้ เทียบได้ ไม่
ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรื อผู้เชี่ยวชาญขึ ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยการแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอผ่าน
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตังดั
้ งกล่าว
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ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผ้ สู อบ
ปริญญานิพนธ์ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน ที่ได้ รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตังแต่
้
รองศาสตราจารย์ขึ ้นไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านเป็ นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตังดั
้ งกล่าว
ผู้ได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิแ์ ละศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้ เทียบเคียง
ได้ กบั ผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้ าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตอ่
บัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้
แต่งตังกรรมการ
้
1 คนทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แต่งตังจะต้
้ องมีอย่างน้ อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนันผู
้ ้ ที่ทาหน้ าที่ประธานต้ องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ด้วย
เลขานุการที่ต้องเข้ าร่วมพิจารณาทุกครัง้ อาจจะแต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยเลขานุการหรื อบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้
โดยรายชื่อคณะกรรมการให้ กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผู้เสนอรายชื่อโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
สาหรับคุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็ นกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาซึง่ เคยเข้ าประชุมพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผู้
เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้ นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้ องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
หากมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องแต่งตังกรรมการสอบปากเปล่
้
าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
อนุมตั ิ และในกรณีที่นิสิตจะต้ องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยูไ่ ม่ครบ
คณะ ให้ นิสิตเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาปริญญานิพนธ์ซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
ให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนังสือข้ อตกลงว่าด้ วยลิขสิทธิ์ในปริ ญญานิพนธ์ ให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมกับปริ ญญา
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้ อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้ องทาสารนิพนธ์
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึง่ คนตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 47.3
47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดดังนี ้
47.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จานวน 1 คนต่อโครงการ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน ประกอบด้ วย ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อกรรมการบริ หารหลักสูตรที่ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน 1 คน ผู้แทนจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรไม่ต่ากว่า 1 คน เป็ นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานันเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติมได้ อีก 1 คน หรื อ
อาจให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการต้ องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้ าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องตังกรรมการ
้
สอบเพิ่มเติม ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ ม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งต้ องสอบ ให้ นิสิตเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
อนุมตั ิ
กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาสารนิพนธ์ซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้
นับเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนังสือข้ อตกลงว่าด้ วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมกับการส่งสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้ อ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรี ยนใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ ยื่นคาร้ องขอรับปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
48.2.1 มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กาหนดในข้ อ 12
48.2.2 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 43.2
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ
ส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ป ระชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม
(Full Paper)
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ิของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับ
การอนุมตั แิ ล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ
ส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม
(Full Paper)
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับ
การอนุมตั แิ ล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสาร
นิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
48.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
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48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ
ส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับ
การอนุมตั แิ ล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
ข้ อ 49 การให้ ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ ยื่นความจานงขอรับปริญญา
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิปริญญา หรื อ
ประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้ อ 50 ทุกหลักสูตรจะต้ องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ ชดั เจน ซึง่ อย่างน้ อย
ประกอบด้ วยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย์
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
50.7 ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
ข้ อ 51 ให้ ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 52 การดาเนินการใดที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่เขียนข้ อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้ ว
เสร็จในขณะที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิการต่อไปตามข้ อบังคับที่ใช้ บงั คับอยูก่ ่อน
วันที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับจนกว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554
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(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการร่ าง/ปรับปรุ งหลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ๒๓๒๕/ ๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
เพื่อให้ การดาเนินการจัดทาหลักสูตรคณะพลศึกษา เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจ
ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐ เรื่ อง การมอบอานาจของอธิ การบดี
ให้ ผ้ ูปฏิ บัติราชการแทน ลงวันที่ ๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง ขอแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒวิพากษ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ดังรายชื่อต่อไปนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรื องไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณวรรณ สุขสม
ดร. สุวฒ
ั น์ สิทธิหล่อ
อาจารย์ ดร.ลัดดา เรื องมโนธรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล ผลประมูล

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สัง่ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์สปุ ราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพลศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
----------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ดาเนิน ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพบรรลุ
เป้ าประสงค์ท างวิช าการตามเจตนารมณ์ ที่ ม หาวิท ยาลัย วางไว้ เห็ น สมควรแต่ง ตัง้ คณะกรรมการ
บริ ห ารหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ประจาสาขาวิช า จึง อาศัย อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโ รฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจตามคาสั่ง มหาวิท ยาลัย ศรี
นคริ น ทรวิโ รฒ ที ่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐ ลงวัน ที ่ ๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่ อ งการมอบอานาจของ
อธิ ก ารบดีใ ห้ ผ้ ูป ฏิ บ ัติร าชการแทน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพล
ศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี ้
๑. คณบดี คณะพลศึกษา
ที่ปรึกษา
๒. รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
ที่ปรึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภ าภรณ์
ประธานกรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรี ศิริ
กรรมการ
๕. อาจารย์ ด ร.พิม พา ม่วงศิริ ธ รรม
กรรมการ
๖. อาจารย์ ด ร.อนัน ต์ มาลารั ตน์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ด ร.พัช ร์ ช ศักดิ์ ธัญ ประจัญ บาน
กรรมการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภ าภรณ์
ประธานกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรี ศิริ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.พิม พา ม่ว งศิริธ รรม
กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.อนัน ต์ มาลารั ตน์
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ดร.พัชร์ ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน
กรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
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๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
ประธานกรรมการ
๑๓. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
กรรมการ
๑๔. อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริวตั ิ
กรรมการ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
กรรมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
ประธานกรรมการ
๑๘. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
กรรมการ
๑๙. อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
กรรมการ
๒๐. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริวตั ิ
กรรมการ
๒๑. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
กรรมการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
๒๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
กรรมการ
๒๕. อาจารย์ ดร.อัศวิน มณีอินทร์
กรรมการ
๒๖. อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
กรรมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
๒๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์
ประธานกรรมการ
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
กรรมการ
๒๙. อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
กรรมการ
๓๐. อาจารย์ ดร.อัศวิน มณีอินทร์
กรรมการ
๓๑. อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
กรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการสร้ างเสริมสุขภาพ
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุน่ นิรันดร์
ประธานกรรมการ
๓๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
กรรมการ
๓๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน กรรมการ
๓๕. อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล
กรรมการ
๓๖. อาจารย์ ดร.สุคนั ธา โอศิริพนั ธ์
กรรมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการสร้ างเสริมสุขภาพ
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๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุน่ นิรันดร์
๓๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
๓๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
๔๐. อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล
๔๑. อาจารย์ ดร.สุคนั ธา โอศิริพนั ธ์
๔๒. นางสาวจุฑ าทิพ ย์ มากนก
๔๓. นางสาวจาริ วรรณ หมั่นไชย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สัง่ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์สปุ ราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
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บันทึกการวิพากษ์ หลักสูตรหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
วันศุกร์ ท่ ี 5 สิงหาคม 2554 ณ คณะพลศึกษา มศว องครั กษ์
...........................................................
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ข้ อเสนอแนะ
ควรแตกต่างจากระดับ วท.ม.

โครงสร้ างหลักสูตร

ผิดพิมพ์ ตรวจสอบให้ ถกู ต้ อง

รายวิช าในกลุ่มวิช า สรี รวิทยาการกี ฬาและ ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างกลุม่ วิชาทังสอง
้ ดังนันควร
้
การออกกาลังกาย
กาหนดรายวิชาให้ มีจดุ เด่นแตกต่างกัน
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
อาจารย์พิเศษ
รายวิชาในกลุม่ วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา
รายวิชา

ข้ อเสนอแนะ
ตรวจสอบความถูกต้ องของคุณวุฒิ และสาขาวิชา
รายวิชาควรมีความ ลึกซึ ้ง เฉพาะเจาะจง และแตกต่างจาก
ระดับ วท.ม.
หากนารายวิชาในหลักสูตรป.โท มาใช้ ต้ องตรวจสอบความ
ถูกต้ องของชื่อ และหน่วยกิตอีกครัง้
ตรวจสอบหน่วยกิตวิชา “คลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการออกกาลัง
กาย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ข้ อเสนอแนะ
ความพร้ อมในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี แก้ ไขเป็ น “ปี พ.ศ. 2559 ...”
คุณภาพและมาตรฐาน
ค่าใช้ จา่ ยหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้ องของอัตราค่าใช้ จา่ ยต่างๆ อีกครัง้
รายวิช าในกลุ่มวิช า สรี รวิทยาการกี ฬาและ ต้ องสร้ างจุดเด่นของกลุม่ วิชาอย่างชัดเจน ไม่ซ ้าซ้ อนกัน
การออกก าลั ง กาย
และ กลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
กลุม่ วิชาอื่นๆ
ตรวจสอบหน่วยกิตให้ ถกู ต้ องตามลักษณะวิชา และปรับ
คาอธิบายวิชาให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ข้ อเสนอแนะ
ค่าใช้ จา่ ยหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้ องของอัตราค่าใช้ จา่ ยต่างๆ อีกครัง้
รายวิช าในกลุ่มวิช า สรี รวิทยาการกี ฬาและ
การออกกาลังกาย
รายวิช าในกลุ่ม วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ ก ารออก
กาลังกาย
รายวิชาในกลุม่ วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา
กลุม่ วิชาอื่นๆ
อาจารย์ ดร.สุวัตร สิทธิหล่ อ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
รายวิชาในกลุม่ วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา

ปรับแก้ หน่วยกิตในแต่ละรายวิชา คาอธิบายรายวิชาเขียน
ไปในทิศทางเดียวกัน
ควรกาหนดจุดเด่นของกลุม่ วิชา และสร้ างรายวิชาของ
ตนเอง (เช่นเดียวกับหลักสูตรป.โท)
ควรมีรายวิชาที่แตกต่างจากระดับปริญญาโท และ
คาอธิบายที่แตกต่างกัน
ตรวจสอบหน่วยกิตให้ ถกู ต้ องตามลักษณะวิชา

ข้ อเสนอแนะ
ปรับวิธีการเขียนคาอธิบายรายวิชาให้ แตกต่างจากระดับ
ปริญญาโท

รายวิช าในกลุ่มวิช า สรี รวิทยาการกี ฬาและ ตรวจสอบหน่วยกิตในวิชาปฏิบตั กิ าร
การออกกาลังกาย
รายวิช าในกลุ่ม วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ ก ารออก ไม่เห็นความแตกต่างจากกลุ่มวิชา สรี รวิทยาการกีฬาและ
กาลังกาย
การออกกาลังกาย และควรสร้ างรายวิชาของกลุม่ วิชา
อาจารย์ ดร.ลัดดา เรืองมโนธรรม
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ข้ อเสนอแนะ
รายวิช าในกลุ่มวิช า สรี รวิทยาการกี ฬาและ ปรับแก้ หน่วยกิตในวิชาปฏิบตั กิ าร
การออกกาลังกาย
รายวิช าในกลุ่ม วิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ ก ารออก ควรสร้ างรายวิชาของตนเอง และแสดงให้ เห็นความ
กาลังกาย
แตกต่างจากกลุม่ วิชา สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลัง
กาย
กลุม่ วิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลัง แก้ ไขหน่วยกิตเป็ น “การบริ การให้ คาปรึกษา........ 2(60)”
กาย
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรั บปรุ ง)
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรั บปรุ ง)
เนื่องจากยังไม่มีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ นิสิตที่เป็ นผู้ประกอบการ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีการ
สร้ างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายได้ แล้ วเสร็ จ ดังนันเพื
้ ่อให้
ทันสมัยและสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวรวมทังเป็
้ นวาระที่ต้องมีวาระการปรับปรุงหลักสูตรของ สกอ.
นอกจากนี ้คณะพลศึกษาได้ สร้ างเครื อข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนโดยได้ เป็ นเจ้ าภาพ
จัดประชุมวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา (International Conference of South East ASEAN
University in Physical Education, Recreation, Sport Science, and Health - ICSEAU-PERSH) ระดับ
บัณฑิตศึกษาครัง้ แรกเมื่อวันที่ 12- 12 มิถนุ ายน 2554 และจะเวียนกันเพื่อเป็ นเจ้ าภาพและปี ต่อไปประเทศ
มาเลเซียรับเป็ นเจ้ าภาพซึ่งโครงการนี ้เป็ นการพัฒนานิสิตเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและอีกเหตุผลคือสาขาวิชาการส่งเสริ มสุขภาพได้ แยกออกจากหลักสูตรนี ้ซึ่งรวมแล้ วจึง
เห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตร แต่อย่างไร ก็ตามมีข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ประเมินหลักสูตร
โดยสรุป ดังนี ้
1. เห็นด้ วยที่มี 4 กลุม่ วิชาที่มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้ อมและเป็ นด้ านที่สนองต่อ
ความต้ องการของสังคม คือ
- จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Psychology)
- สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย (Sport and Exercise Physiology)
- เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology)
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย (Exercise Science)
แต่ขอให้ กาหนดความชัดเจนระหว่างรายวิชาในกลุม่ วิชาสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
กลุม่ วิชา วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย และเห็นด้ วยกับรายวิชาแต่ขอให้ เขียนคาอธิบายรายวิชาแตกต่าง
ระหว่างระดับปริญญาโทและเอก
2. นิสิ ตและบัณ ฑิตที่ ร่วมวิพ ากษ์ หลักสูตรเห็นว่าชื่ อหลักสูตรและเนื อ้ หา หลักสูตรเดิม มี ความ
เหมาะสมดี เป็ นไปตามชื่อและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อคณะฯ ต้ องปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายก็เห็นว่าดีที่สดุ เพราะสามารถสร้ างความชัดเจน เหมาะสมและ
สามารถสร้ างความลุม่ ลึกในสาขา ฯ ได้ และชื่อหลักสูตรจะเป็ นสากลมากกว่า
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ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสูตร
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางสาวสืบสาย บุญวีรบุตร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
02-6495000 ต่อ 2549
suebsaib@yahoo.com
จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ

ปริญญาเอก

PhD (Sport Psychology)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

สถานที่ศึกษา
Oregon State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2535
2528
2521

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Testing the Cross Cultural Validation of TESOQ and Its Factors Covariance and Mean
Structure Across Gender วารสาร International Sport Psychology, 2001
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
2.1 Invited speaker (2007) การประชุมวิชาการ The Joint Congress 2007 SEA Games and
ASEAN Para Games and the 5th ASPASP International Congress of Sport Psychology. 3-5
December 2007 เรื่ อง Mix and Match Mental Training for Thai Skeet and Trap Olympian. วันที่ 3
December 2007
2.2 Invited speaker (2005) การประชุมวิชาการ Scientific Congress the 1st Asian Indoor
Games3 - 5 October 2005 เรื่ อง Sport Psychology for the better Performance in Thailand (2005)
วันที่ 4 October 2005
3. บทความวิชาการ
สืบสาย บุญวีรบุตร (2555) กีฬาเป็ นมากกว่ ายาวิเศษ หนังสือพิมพ์เสียงอิสาน ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2555
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4. หนังสือ ตารา
1. ผู้แต่งร่วม จิตวิทยาการกีฬา (2552) คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. สื บ สาย บุญ วี ร บุต ร (2550) แอโรบิก ดานซ์ โปรแกรมวิ ช าพลศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา
3. ผู้แต่ง ร่ วม คู่มื อวิทยาศาสตร์ การกี ฬาส าหรั บกี ฬ าฟุตบอล: จิตวิทยาการเป็ นนักกี ฬาฟุตบอล
(2550) การกีฬาแห่งประเทศไทย
4. ผู้แ ต่ง ร่ ว ม คู่มื อวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าส าหรั บกี ฬ าเทนนิส : จิ ตวิท ยาการเป็ นนักกี ฬ าเทนนิ ส
(2550) การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. ผู้แ ต่ง ร่ ว ม คู่มื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าส าหรั บ กี ฬ าวอลเลย์ บ อล: จิ ต วิ ท ยาการเป็ นนัก กี ฬ า
วอลเลย์บอล(2550) การกีฬาแห่งประเทศไทย
6. จิตวิทยาการกีฬา SPORT PSYCHOLOGY (2542). โรงพิมพ์ชลบุรี
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศ ฝรั่งเศส ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศ สหราชอาณาจักร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองพัฒนากี ฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนา
กีฬาป็ นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
3. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศญี่ปนุ่ ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ นเลิศ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย
4. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศ สหรัฐอเมริ กา ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ น
เลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศเกาหลีใต้ ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
6. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2552). ปั จจัยและแนวทางในการพัฒนานักกีฬาสู่
ความเป็ นเลิศประเทศออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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7. สืบสาย บุญวีรบุตร และลัดดา เรื องมโนธรรม (2553). เปรี ยบเทียบการจัดทาแนวทางในการ
พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ : แบบจาลองประเทศไทย ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกองพัฒนากีฬาเป็ น
เลิศ ฝ่ ายพัฒนากีฬาป็ นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
8. สืบสาย บุญวีรบุตร (2553) ภาวะสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
9. สืบสาย บุญวีรบุตร (2548) การทดสอบและการสร้ างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพที่เกี่ยวข้ องกับ
สุข ภาพของนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า ทุ น สนับ สนุ น การวิ จัย จากคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Sport Psychology
Philosophy and Principle in Exercise and Sport
Sports Skills Analysis
บัณฑิตศึกษา สัมมนาทางการจัดการทางการกีฬา
สัมมนาขันสู
้ งทางการบริหารพลศึกษา
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
ลาดับที่
รายวิชา
1
Research Methodology in Sport and Exercise Science
2
Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology
3
Ethics and Social Issues in Sport Psychology
4
Current Issues in Sport and Exercise Psychology
5
Sport and Exercise Psychology Consulting Services
6
Ethic in Sport and Exercise Science
7
Advanced Sport and Exercise Psychology
8
Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology
9
Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science
10
Social Psychology in Sport and Exercise
11
Independent Study of Sport and Exercise Psychology
12
Sport and Exercise Psychology Service
13
Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นาย พิชิต เมืองนาโพธิ์
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
02-6495000 ต่อ 2549
จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ

สถานที่ศึกษา

Ph.D. (Sport Psychology) Victoria University of Technology,
Melbourne, Australia
M.Ed (Physical
Depaul University,Chicago, IL,
Education)
USA
กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2539
2532
2527

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
……………………………………………………………………………………………………
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
……………………………………………………………………………………………………
3. บทความวิชาการ
บทความจิตวิทยาการกีฬาสาหรับนักกีฬากอล์ฟ
บทความการจัดการกับความวิตกกังวลในนักกีฬาทีมชาติไทย
บทความทางจิตวทิยาการกีฬาในนักกีฬา (เอกสารประกอบอบรมด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2539-2553
4. หนังสือ ตารา
คูม่ ือการสอนวิขาจิตวิทยาการกีฬา ปี พ.ศ. 2532 คณะพลศึกษา
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5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
พิชิต เมื องนาโพธิ์ (2554). การพัฒนาเครื ่ องทดสอบและฝึ กกล้ามเนื ้อแบบไอโซคิ เนติ ค
ระบบไฮดรอลิ คควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิ จยั จาก งบประมาณแผ่นดิ น มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
1. นางดวงพร ศุภพิชน์. การพัฒนารูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะ
ครูและนักเรี ยน / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.
ทรงพล ต่อนี
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
1. นางสาวพจนารถ เยี่ยมภพ. วิธีการคลายความเครี ยดของนักกีฬากระโดดไกลและเขย่งก้ าวกระโดด
ทีมชาติไทย / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
2. นายทวิกานต์ อมฤตรส. ผลของการฝึ กเทคนิคการผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อที่มีผลต่อการยิงประตูภายใต้
ความกดดันต่อการยิงประตูบาสเกตบอล / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
3. นายไชยวัฒน์ ผลประดิษฐ์ . ผลของการฝึ กจินตภาพและการฝึ กพูดกับตนเองที่มีผลต่อการลดความ
วิตกกังวลก่อนการแข่งขัน / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
4. นางสาวสุทธาศินี เวชพราหมณ์. ผลของการฝึ กจินตภาพที่มีตอ่ การยิงประตูบาสเกตบอล / อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Olympism
Thai Boxing
Swimming
Scuba diving
Sport Psychology
English for Sport Professional lll
บัณฑิตศึกษา Stress and Anxiety Management in Exercise and Sport Psychology
Assessment and Evaluation in Exercise and Sport Psychology
Psychological Skill Training in Exercise and Sport
Seminar on Trends and Issues in Exercise Science
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology
Assessment and Psychological Skill Training in Sport and Exercise Psychology
Current Issue in Sport and Exercise Psychology
Sport and Exercise Psychology Consulting Services
Advanced Sport and Exercise Psychology
Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology
Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science
Independent Study of Sport and Exercise Psychology
Sport and Exercise Psychology Service
Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology
Applied Sport and Exercise Psychology
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางสาวสุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
662-6495000 ต่อ 2549
supapornsi@swu.ac.th
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
การศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Exercise Physiology)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วท.ม. (สรี รวิทยาการออกกาลัง
กาย)
วท.บ. (กายภาพบาบัด)

สถานที่ศึกษา
University of Bath, United
kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี ที่จบ
การศึกษา
2553
2542
2537

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1 Chanida Mahaprom, Thanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua
Aerobic Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of
South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health,
ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok,
Thailand. 10-12 June 2011.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
2.1 Silalertdetkul, S. Cross validation of body density equations in Thai male age
between 16-22 years. Sports psychology and nutrition: The secret to win. The Sports Science
Society of Thailand. 7-8 September 2000.
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2.2 Silalertdetkul, S., Stokes, K., Thompson, D. A single bout of moderate intensity
exercise increase free-living physical activity energy expenditure over the following three days in
sedentary males. Accepted for communication at the 13th ECSS Congress, Estoril,Poturgal. 9-12
July 2008.
2.3 Silalertdetkul, S. Effect of acute exercise on energy intake and energy balance
hormones. Invited speaker for communication at the International Conference of South East
Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU –
PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, Thailand. 1012 June 2011.
2.4 Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul, Apanchanit Siripatt. Effect of
Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the
International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport
Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot
university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 June 2011
2.5 Supaporn Silalertdetkul. The relationship between energy balance hormones and
body composition. Accepted for oral presentation at The 3rd International conference on Sport
and Exercise Science. The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. 7-10 February 2012.
3. บทความวิชาการ
3.1 สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล. การนวดทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมษายน 2547.
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
a. Cross validation of body density equations in Thai male age between 16-22 years.
Sport Authority of Thailand, 1998.
b. Effect of acute exercise on energy intake, physical activity energy expenditure and
energy balance hormones in sedentary and active malses. Thai government and University of
Bath, 2005-2009.
c. Effects of sleep in a normobaric moderate hypoxic on erythropoietin , red blood cell,
and hemoglobin concentrations.Faculty of physical education,2010.
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6.2.The effect of food restriction on the level of Peptide YY (PYY) in active and sedentary
group. Faculty of physical education, 2012.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
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
บัณฑิตศึกษา Human Physiology, Applied sport physiology,
Applied Human Anatomy for Exercise
Cardiovascular response to exercise and sport
Independent Study in Sport Science and Heath
Advanced Exercise Physiology
Neuromuscular and metabolic response to exercise and sport
Research design and Advanced statistical analysis
Seminar in Sport Science and Health
Seminar in Exercise and Sport Physiology
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
Advance Physiology of Sport and Exercise
2
Seminar on Trend and Issues in Physiology of Sport and Exercise
3
Physiology of Sport and Exercise
4
Laboratory in Physiology of Sport and Exercise
5
Energy Response and Adaptation to Sport and Exercise
6
Biochemistry of Sport and Exercise
7
Physiology of Exercise for Physical Activity
8
Immune Response in Sport and Exercise
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9
10
11
ลาดับที่
12
13
14

Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise
Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise
Hormonal Response and Adaptation to Sport and Exercise
รายวิชา
Independent Study in Physiology of Sport and Exercise
Seminar in Sport and Exercise Science
Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางสาวอาพรรณชนิต ศิริแพทย์
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
02-6495000 ต่อ 2549
apanchanits@swu.ac.th
จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา
ปริญญาโท ค.ม. สาขาวิชาเอกพลศึกษา
ปริญญาตรี

ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขา
การสอนเฉพาะ วิชาเอกพลศึกษา

สถานที่ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปี ที่จบการศึกษา
2551
2543
2539

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.1. วิภาวดี ลี ้มิ่งสวัสดิ์ ดรุ ณวรรณ จักรพันธุ์ อุไรวรรณ ขมวัฒนา เบญจพล เบญจพลการ และ อา
พรรณชนิ ต ศิ ริ แ พทย์ . (2550). พฤติ ก รรมการออกก าลัง กายและเล่ น กี ฬ าของนิ สิ ต นัก ศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ, 8(2).
1.2. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร และนพวรรณ เปี ยซื่อ . (2551). การพัฒนา
แบบทดสอบระดับอารมณ์ของนักกี ฬาไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและกีฬา, 5(2)
หน้ า 13-30.
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1.3. Suksom, D., Siripatt, A., Lapo, P., Patumraj, S. (2011). Effects of Two Modes of Exercise
on Physical Fitness and Endothelial Function in the Elderly: Exercise with a Flexible Stick versus
Tai Chi. J Med Assoc Thai, 94(1), pp. 123-132.

2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
2.1 DEVELOPMENT OF THE THAI ATHLETE MOOD SCALE. Oral presentation in 2007
SEA Games & ASEAN Para Games Scientific Congress 5th Bangkok ASPASP International
Congress on Sport Psychology (1st -4th December 2007)
2.2 Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul and Apanchanit Siripatt. Effect of
Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the
International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport
Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot
university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 June 2011
2.3 Expectation and Learning Satisfaction affects to Exercise Behavior. Poster presentation
in the 3rd International Conference on Sport and Exercise Science. (7th - 10th 2012).
3. บทความวิชาการ
3.1 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2551). คุณค่าของการชิงชัยใน “ปั กกิ่งเกมส์ ” จิตวิทยาการกี ฬาใน
โอลิ ม ปิ กเกมส์ . ใน อุด ร รั ต นภัก ดิ์ และคณะ (บรรณาธิ ก าร), ปรากฏการณ์ เ หนื อ การแข่ ง ขัน กี ฬ าใน
“โอลิมปิ กปั กกิ่ ง 2 8” (หน้ า 193-198). กาญจนบุรี : สหายพัฒ นาการพิมพ์ . (ทุนสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.))
3.2 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2551). จิตวิทยาการกีฬาในโอลิมปิ กเกมส์ . ใน อุดร รัตนภักดิ์ และคณะ
(บรรณาธิการ), ปรากฎการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิ กปั กกิ่ง 2 8” (หน้ า 357-365). กาญจนบุรี:
สหายพัฒนาการพิมพ์. (ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.))
3.3 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2551). ควันหลงพิธีเปิ ด-ปิ ด โอลิมปิ กปั กกิ่งเกมส์. ใน อุดร รัตนภักดิ์ และ
คณะ (บรรณาธิ การ), ปรากฏการณ์ เหนือการแข่งขันกี ฬาใน “โอลิมปิ กปั กกิ่ง 2 8” (หน้ า 367-371).
กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. (ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.))
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4. หนังสือ ตารา
4.1 ดรุณวรรณ สุขสม และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2552). ไขปั ญหาคาถามยอดฮิต เกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายและการเล่ นกีฬาเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
138 หน้ า. (ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.))
4.2 สืบสาย บุญวีรบุตร นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ และฉัตรกมล สิงห์น้อย. (2552).
จิตวิทยาการกีฬา. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาการกีฬา 851384 คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี: เอกสารอัดสาเนา.
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
5.1 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2542). การวิเคราะห์ เนื้อหาข่ าวสารทางการกีฬาในหนังสือพิมพ์
รายวั นที่เกี่ ยวข้ องกั บแผนพั ฒนากี ฬาชาติ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.2540-2544).
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
5.2 ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2546). การประเมินขั้นตอนและวิธีการฝึ ก
ปฏิบัตงิ านทางเวชศาสตร์ การกีฬา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสาเนา. (ทุนสานักวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. ดรุ ณวรรณ จักรพันธุ์ และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2547). การศึกษาสภาพปั ญหาและความ
ต้ อ งการของนั ก กี ฬาจุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ยในการแข่ งขั นกี ฬามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 33 ณ
มหาวิ ทยาลั ยมหิด ล. กรุ ง เทพมหานคร: เอกสารอัด ส าเนา. (ทุนส านักวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2550). การออกกาลังกายด้ วยไม้ ยืดหยุ่น
รู ป แบบการออกก าลั งกายทางเลื อ กสาหรั บ คนไทย. กรุ ง เทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (ทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.))
5. วิภาวดี ลี ้มิ่งสวัสดิ์, ดรุ ณวรรณ จักรพันธุ์ อุไรวรรณ ขมวัฒนา เบญจพล เบญจพลการ และอา
พรรณชนิ ต ศิริ แพทย์ . (2550). พฤติก รรมการออกก าลั งกายและเล่ นกี ฬาของนิ สิต นั ก ศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: เอกสารอัดสาเนา. (ทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.))
6. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2550). การพัฒนาแบบทดสอบระดับอารมณ์ ของนั กกีฬาไทย.
ดุษฎีนิพนธ์ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
7. ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ , ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , วิชิต คนึงสุขเกษม และอาพรรณชนิต ศิริแพทย์ .
(2552). สมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพ ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
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ตารวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดสาเนา. (ทุนสานักวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
8. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์. (2554). พฤติกรรมการออกกาลังกาย สุขภาวะ ความคาดหวังและ
ความพึ งพอใจของนิ สิตที่ เ รี ยนวิ ชาการออกก าลั งกายและกี ฬาเพื่ อ สุ ขภาพ. ชลบุรี: เอกสารอัด
สาเนา. (ทุนคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Social Dance
Sword & Pole
Sports Skill Analysis I
Motor Learning & Performance
Sport Psychology
Olympism
บัณฑิตศึกษา Biopsychology of Exercise and Sport
Psychological Skill Training in Exercise and Sport,
Research Methodology and Statistical Analysis in Health Science
Seminar in Sport Science and Health 1
Motivation and Adherence in Exercise and Sport
Seminar on Trends & Issues in Exercise Science
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
Research Methodology in Sport and Exercise Science
2
Lifespan Motor Learning and Motor Development
3
Current Issues in Sport and Exercise Psychology
4
Sport and Exercise Psychology Consulting Services
5
Sport and Exercise Psychology Service
6
Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology
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7
8
9

Seminar in Sport and Exercise Science
Motivation in Sport and Exercise
Applied Sport and Exercise Psychology

ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

นางสาวประภาพิมนต์ ปริ วตั ิ
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
02-6495000 ต่อ 2549, 081-8601344
praphatookta@hotmail.com
ด้ านสรี รวิทยาการทางานของระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาสมดุลน ้าและ
เกลือแร่ ในร่ างกาย เช่น ระบบขับถ่ายปั สสาวะ และ ระบบย่อยอาหาร ผลของสาร
ต่างๆต่อการดูดซึม การขนส่งของเหลว น ้าและเกลือแร่ในร่ างกายต่อการออกกาลัง
กายและภาวะผิดปกติในร่างกายอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
ปร.ด. (สรี รวิทยา)

สถานที่ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ. (กายภาพบาบัด)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปี ที่จบการศึกษา
2551
2545

ผลงานทางวิชาการ
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1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Pariwat P, Homvisasevongsa S, Muanprasat C, Chatsudthipong V. A natural plantderived dihydroisosteviol prevents cholera toxin-induced intestinal fluid secretion. J Pharmacol
Exp Ther. 2008 Feb; 324(2):798-805.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
Experimental Biology 2008. (Poster presentation), San Diego, USA (4th-10th April 2008)
งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครัง้ ที่ 3 ที่พทั ยา เดือนเมษายน พ.ศ. 2549
(Oral presentation)

3. บทความวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตารา
…………………………………………………………………………………………………..
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
5.1 Pariwat, P., Homvisasevongsa, S., Muanprasat, C., and Chatsudthipong, V. (2008).
A natural plant-derived dihydroisosteviol prevents cholera toxin-induced intestinal fluid secretion.
J Pharmacol Exp Ther, 324(2): 798-805.
5.2 Jedsada Triphoem, Thanomsak Sanakom, Prapapimon Pariwat. The effect of cold
treatment on recovery of Thai amateur boxers, in Proceedings, the International Conference of
South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health,
ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university,
Nakhonnayok,Thailand.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Human Anatomy and Physiology
Sport Injury
Anatomy and Physiology I, II
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Basic Human Anatomy and Physiology
Anatomy and Physiology for health education
Exercise Physiology I, II
บัณฑิตศึกษา Seminar on Trends and Issues in Exercise and Sport Physiology
Seminar on Trends and Issues in Exercise science
Seminar in Exercise and Sport Physiology
Human Physiology
Apply Human Anatomy for Exercise
Advanced Sport Nutrition
Sport Medicine
Neuromuscular and Metabolic Response to exercise and Sport
Nutrition Biochemistry for Exercise and Sport Training
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
Physiology of Sport and Exercise
2
Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise
3
Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise
4
Drugs and Doping in Sport
5
Nutrition and Energy Balance
6
Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Nutrition
7
Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology
8
Molecular Bioscience
9
Advanced Sport and Exercise Nutrition
10
Immune Response in Sport and Exercise
11
Environmental Exercise Physiology
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งหลักสูตร

ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
(หลักสูตร พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เริ่มเปิ ดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2555
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. ปรับชื่อสาขา ตัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพออกจากหลักสูตร
2. เพื่อปรับปรุงรายวิชา เนื ้อหาให้ ทนั สมัยและเน้ นเนื ้อหาเฉพาะสาขาวิชาเพิ่มมากขึ ้น
3. ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและวาระการปรับปรุงหลักสูตรของ สกอ.
4. ปรับกระบวนการพัฒนานิสิตเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2555
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1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. ปริญญานิพนธ์
หน่วยกิตรวม

7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต

รายละเอียดการปรับปรุ ง
หลักสูตร พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
สุขภาพ
Doctor of Philosophy Program in
Sport Science and Health

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy
Program in Sport and Exercise
Science

เหตุผลประกอบ
ศาสตร์ ทางด้ านสุขภาพ แยก
ออกเป็ น การส่งเสริ มสุขภาพ และ
สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย

หลักสูตร พ.ศ. 2552
2. ชื่อปริ ญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา
และสุขภาพ)

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
2. ชื่อปริ ญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย)
3. ชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy
(Sport and Exercise Science)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Sport and Exercise
Science)
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร 3
ท่าน
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย

เหตุผลประกอบ

3. ชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy
(Sport Science and Health)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Sport Science and
Health)
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร 3
ท่าน
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภา

ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 3
โดยกาหนดให้ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ
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ภรณ์
4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุน่
นิรันดร์
4.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกรณ์
ประทุมวงษ์
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ท่าน
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภา
ภรณ์
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุน่
นิรันดร์
5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกรณ์
ประทุมวงษ์
5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล
ต่อนี
5.5 อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
6. ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพสร้ าง
เสริ มการกีฬา การออกกาลังกาย และ
สุขภาพ

บุญวีรบุตร
4.2 ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
4.3 ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

6. ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาคน พัฒนาวิชาชีพ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย สูส่ งั คมอย่างมีจริ ยธรรม

ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 6

หลักสูตร พ.ศ. 2552
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 มีความรู้ความสามารถในการ
วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพด้ วย
หลักของคุณธรรมและจริ ยธรรม
7.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้
และใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็ นเลิศ การออกกาลังกาย
และสุขภาพ
7.3 มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม ซึง่
ส่งผลต่อการทางานในวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 มีความรู้ในศาสตร์ แต่ละกลุม่
วิชาอย่างลึกซึ ้ง มีความสามารถใน
การค้ นคว้ างานวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ และเป็ นผู้นาทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกายตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
7.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ในการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ และการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพได้

เหตุผลประกอบ
ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 6 และ
หน้ า 7

5. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ท่าน
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย
บุญวีรบุตร
5.2 ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
5.3 ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
5.4 ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
5.5 ดร.ประภาพิมนต์ ปริ วตั ิ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็ น
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2552 ด้ วยจนกว่า
นิสติ คนสุดท้ ายใน หลักสูตร พ.ศ.
2552 จะจบการศึกษา
ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 30
โดยกาหนดให้ อาจารย์ประจา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรพ.ศ. 2552
ด้ วยจนกว่านิสติ คนสุดท้ ายใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 จะจบ
การศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

110

8. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ทัว่ ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กาหนด ดังนี ้
ก. ผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาสุขศึกษา พล
ศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ/หรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในกรณีที่สาเร็ จ
การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อได้ รับ
หลักสูตร พ.ศ. 2552
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีสทิ ธิ์
สมัครเข้ าศึกษาได้ ข. ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาสุขศึกษา พล
ศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ/หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในกรณีที่สาเร็ จ

7.3 มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม ใน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
7.4 มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ใน
งานวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย
8. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
8.1 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3
การรับเข้ าเป็ นนิสติ ข้ อ 17 และข้ อ 18
(ภาคผนวก ค)
8.2 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย และ/
หรื อ สาขาที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในกรณีที่
สาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ
จะต้ องเป็ นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ.
รับรอง หรื อได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ฯ
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 9

เหตุผลประกอบ
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การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ มีสทิ ธิ์
สมัครเข้ าศึกษาได้
9. โครงสร้ างหลักสูตร
ปร.ด. (รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ) จานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 89 หน่วย
กิต
10. โครงสร้ างหลักสูตร
ปร.ด. (รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท) จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี ้
รายวิชา 19 หน่ วยกิต
-หมวดวิชาแกน
7 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต
หลักสูตร พ.ศ. 2552
11. หมวดวิชาแกน
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการ
วิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั ้ ง 3(3-0-6)
PEG 701 Research Design and
Advanced Statistical Analysis
พลบ 704 เวชศาสตร์ การกีฬา 3(3-0-6)
PEG 704 Sport Medicine
พลบ 705 สัมมนาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและสุขภาพ 2 1(1-0-2)
PEG 705 Seminar in Sport Science

9. โครงสร้ างหลักสูตร
ปร.ด. (รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ) ยกเลิก

ไม่เป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม

10. โครงสร้ างหลักสูตร
ปร.ด. (รับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท) จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี ้
รายวิชา 19 หน่ วยกิต
-หมวดวิชาแกน 4 หน่วยกิต
-หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
11. หมวดวิชาแกน
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการ
วิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั ้ ง 3(2-2-5)
PEG 701 Research Design and
Advanced Statistical Analysis
พลบ 702 สัมมนาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย 1(0-2-1)
PEG 702 Seminar in Sport and
Exercise Science

ดูรายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 12

เหตุผลประกอบ
รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
ในหน้ า 13 คาอธิบายรายวิชา
พลบ 701 และ พลบ 702 ในหน้ า
22
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and Health 2
12. หมวดวิชาเอก มี 7 วิชาเอก ดังนี ้
- จิตวิทยาการออกกาลังกายและ
กีฬา (Exercise and Sport
Psychology)
- สรี รวิทยาการออกกาลังกายและ
กีฬา (Exercise and Sport
Physiology)
- วิทยาศาสตร์ การฝึ กกีฬา (Sport
Coaching Science)
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
(Exercise Science)
- เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport
Technology)
- การสร้ างเสริ มกิจกรรมทางกายและ
สุขภาวะ (Physical Activity and
Wellness Promotion)
- การจัดการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(Health Promotion Management)
13. วิชาเอกจิตวิทยาการออกกาลัง
กายและกีฬา (Exercise and Sport
Psychology)
* (รับจากผู้สาเร็จปริ ญญาตรี ) เรี ยน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
หลักสูตร พ.ศ. 2552
** (รับจากผู้สาเร็จปริ ญญาโท) เรี ยน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
พลบ 531 แรงจูงใจและการยึดมัน่ ใน
การออกกาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 531 Motivation and
Adherence in Exercise and Sport
พลบ 532 การจัดการกับความเครี ยด
และความวิตกกังวลในการออกกาลัง
กายและกีฬา 3(3-0-6)

12. หมวดวิชาบังคับ มี 4 กลุม่ วิชา
ดังนี ้
- จิตวิทยาการกีฬาและการออก
กาลังกาย (Sport and Exercise
Psychology)
- สรี รวิทยาการกีฬาและการออก
กาลังกาย (Sport and Exercise
Physiology)
- เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport
Technology)
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
(Exercise Science)

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
หน้ า 13

13. กลุม่ วิชา จิตวิทยาการกีฬาและ
การออกกาลังกาย (Sport and
Exercise Psychology) 9 หน่วยกิต
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลังกายขันสู
้ ง 3(3-0-6)
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้ า 13
คาอธิบายรายวิชา
พลบ 637 พลบ 731 และพลบ 735
ในหน้ า 22 และหน้ า23
เหตุผลประกอบ

PEG 637 Advanced Sport and

Exercise Psychology
พลบ 731 หลักและเทคนิคการให้
คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬา
และการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 731 Advanced Counseling
Principles and Techniques in
Sport and Exercise Psychology
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PEG 532 Stress and Anxiety
Management in Exercise and
Sport Psychology
พลบ 533 การวัดและการประเมินผล
ทางจิตวิทยาการออกกาลังกายและ
กีฬา 3(3-0-6)
PEG 533 Assessment and
Evaluation in Exercise and Sport
Psychology
พลบ 631 ชีวจิตวิทยาทางการออก
กาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 631 Biopsychology of
Exercise and Sport
พลบ 632 การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
การออกกาลังกายและกีฬา 3(2-2-5)
PEG 632 Psychological Skill
Training in Exercise and Sport
พลบ 731 สัมมนาทางจิตวิทยาการ
ออกกาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 731 Seminar in Exercise and
Sport Psychology
พลบ 732 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางจิตวิทยาการออกกาลัง
กายและกีฬา 3(3-0-6)

พลบ 735 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 735 Seminar Trend and Issue
in Sport and Exercise Psychology

หลักสูตร พ.ศ. 2552
PEG 732 Seminar on Trends and
Issues in Exercise and Sport
Psychology
14. วิชาเอกสรี รวิทยาการออกกาลัง
กายและกีฬา (Exercise and Sport
Physiology)
พลบ 541 สรี รวิทยาการกีฬาประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

14. กลุม่ วิชา สรี รวิทยาการกีฬาและ
การออกกาลังกาย (Sport and
Exercise Physiology) 9 หน่วยกิ
ตพลบ 741 สรี รวิทยาการออกกาลัง

เหตุผลประกอบ

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้ า 13 และ
หน้ า14
คาอธิบายรายวิชา
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3(3-0-6)
PEG 541 Applied Sports
Physiology
พลบ 542 ชีวเคมีโภชนาการสาหรับ
การออกกาลังกายและกีฬา 3(2-2-5)
PEG 542 Nutrition Biochemistry for
Exercise and Sport Training
พลบ 641 การตอบสนองของประสาท
กล้ ามเนื ้อและการเผาผลาญพลังงานต่อ
การออกกาลังกายและกีฬา3(2-2-5)
PEG 641 Neuromuscular and
Metabolic Response to Exercise
and Sport
พลบ 642 การตอบสนองของระบบ
หัวใจและปอดต่อการออกกาลังกาย
และกีฬา 3(2-2-5)
PEG 642 Cardiopulmonary
Responses to Exercise and Sport
พลบ 643 การทางานของประสาทและ
ฮอร์ โมนในการควบคุมการออกกาลัง
กาย 3(3-0-6)
PEG 643 Neural and Hormonal
Control of Exercise
พลบ 741 สัมมนาทางสรี รวิทยาการ
ออกกาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 741 Seminar in Exercise and
Sport Physiology
หลักสูตร พ.ศ. 2552
พลบ 742 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางสรี รวิทยาการออกกาลัง
กายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 742 Seminar on Trends and
Issues in Exercise and Sport
Physiology

กายและการกีฬาขันสู
้ ง 3(2-2-5)
พลบ 741 พลบ 742 และพลบ 745
PEG 741 Advance Physiology of ในหน้ า 23
Sport and Exercise
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ ชีวโมเลกุล
ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 742 Molecular Bioscience in
Sport and Exercise
พลบ 745 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางสรี รวิทยาการกีฬาและ
การออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 745 Seminar Trend and Issue
in Sport and Exercise Physiology

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

เหตุผลประกอบ
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15. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการกีฬา
(Sport Technology)
พลบ 561 อุปกรณ์รับรู้ทางชีว
การแพทย์ 3(3-0-6)
PEG 561 Biomedical Sensors
พลบ 562 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการออกแบบ
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 ชีวกลศาสตร์ และการ
วิเคราะห์การเคลือ่ นไหวในการกีฬา
3(3-0-6)
PEG 661 Biomechanics and
Motion Analysis in Sport
พลบ 662 การประมวลสัญญาณและ
ภาพ 3(3-0-6)
PEG 662 Signal and Image
Processing
พลบ 761 สัมมนาทางเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 3(3-0-6)
PEG 761 Seminar in Sport
Technology

15. กลุม่ วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา
(Sport Technology) 9 หน่วยกิต
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ และการ
วิเคราะห์การเคลือ่ นไหวในการกีฬาขัน้
สูง 3(2-2-5)
PEG 761 Advance Biomechanics
and Motion Analysis in Sport
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5)
PEG 762 Computer Vision for
Sport Technology
พลบ 765 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 765 Seminar Trend and Issue
in Sport Technology

หลักสูตร พ.ศ. 2552
พลบ 762 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(3-0-6)
PEG 762 Seminar on Trends and
Issues in Sport Technology

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้ า 14
คาอธิบายรายวิชา
พลบ 761 พลบ 762 และ พลบ
765ในหน้ า 23 และหน้ า 24

เหตุผลประกอบ
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16. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกาย
(Exercise Science
)พลบ 531 แรงจูงใจและการยึดมัน่ ใน
การออกกาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 531 Exercise and Sport
Motivation and Adherence
พลบ 551 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ขันสู
้ ง3(3-0-6)
PEG 551 Advanced Exercise
Physiology พลบ 554 สรี รวิทยา
ประยุกต์ของการฝึ กด้ วยแรงต้ าน 3(2-2-5)
PEG 554 Applied Physiology of
Resistance Training
พลบ 653 การทดสอบและการ
กาหนดการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 653 Exercise Testing and
Prescription
พลบ 654 โภชนาการและการจัดการ
น ้าหนักร่างกาย 3(2-2-5)
PEG 654 Nutrition and Body
Weight Management
พลบ 753 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกาย 3(3-0-6)
PEG 753 Seminar in Health
Promotion Management
พลบ 754 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกาย 3(3-0-6)
หลักสูตร พ.ศ. 2552
PEG 754 Seminar on Trends and
Issues in Exercise Science
17. หมวดวิชาเลือก
พลบ 534 กระบวนการทางจิต

16. กลุม่ วิชา วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกาย
(Exercise Science) 9 หน่วยกิต
พลบ 771 การประเมินและการ
กาหนดการออกกาลังกาย 3(1-4-4)
PEG 771 Evaluation and
Prescription in Exercise Science
พลบ 772 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ประยุกต์ 3(2-2-5)
PEG 772 Applied Exercise
Physiology
พลบ 775 สัมมนาแนวโน้ มและ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 775 Seminar Trend and Issue
in Exercise Science

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

17. หมวดวิชาเลือก
กลุม่ วิชาจิตวิทยาการกีฬาและการ

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้ า 14
คาอธิบายรายวิชา
พลบ 771 พลบ 772 และ พลบ
775 ในหน้ า 24

เหตุผลประกอบ

รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในหน้ า 14 –
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สรี รวิทยา 3(3-0-6)
PEG 534 Psycho-Physiological
Process
พลบ 543 โภชนาการกีฬาขันสู
้ ง 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 เทคโนโลยีปฏิบตั ิการด้ าน
วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและ
กีฬา 3(2-2-5)
PEG 545 Laboratory Technology
in Exercise and Sport Science
พลบ 555 อภิบาลนักกีฬา 3(3-0-6)
PEG 555 Athletic Training
พลบ 564 ปั ญญาประดิษฐ์ สาหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 3(3-0-6)
PEG 564 Artificial Intelligence for
Sport Technology
พลบ 565 การออกแบบระบบฝั งตัว
3(3-0-6)
PEG 565 Embedded System
Design
พลบ 573 สุขภาวะในสถาน
ประกอบการ 3(3-0-6)
PEG 573 Wellness in the
Workplace
พลบ 584 เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
3(3-0-6)
หลักสูตร พ.ศ. 2552
PEG 584 Public Health
Economics
พลบ 585 การป้องกันการบาดเจ็บและ

ออกกาลังกาย
พลบ 631 จิตวิทยาสังคมกับการกีฬา
และการออกกาลังกาย 3(3-0-6)
PEG 631 Social Psychology in
Sport and Exercise
พลบ 633 แรงจูงใจในการเล่นกีฬา
และการออกกาลังกาย 3(3-0-6)
PEG 633 Motivation in Sport and
Exercise
พลบ 732 การศึกษาอิสระทาง
จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลัง
กาย 3(0-6-12)
PEG 732 Independent Study of
Sport and Exercise Psychology
พลบ 733 การบริ การให้ คาปรึกษา
ด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
กาลังกาย 2(0-4-2)
PEG 733 Sport and Exercise
Psychology Service
พลบ 734 สัมมนาจิตวิทยาการกีฬาและ
การออกกาลังกายประยุกต์ 3(2-2-5)
PEG 734 Seminar in Applied Sport
and Exercise Psychology
พลบ 736 จิตสรี รวิทยาทางการกีฬา
และการออกกาลังกาย 3(3-0-6)
PEG 736 Psychophysiology of
Sport and Exercise

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
กลุม่ วิชาสรี รวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
พลบ 641 ปฎิบตั ิการสรี รวิทยาการ

หน้ า 16
คาอธิบายรายวิชา
พลบ 631 พลบ 633 พลบ 641
พลบ 642 พลบ 662 พลบ 671
พลบ 672 พลบ 676 พลบ 706
พลบ 732 พลบ 733 พลบ 734
พลบ 736 พลบ 743 พลบ 744
พลบ 746 พลบ 747 พลบ 763
พลบ 764 พลบ 770 พลบ 773
พลบ 774 และ พลบ 775
ในหน้ า 25 - หน้ า 29

เหตุผลประกอบ
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การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)
PEG 585 Injury Prevention and
Safety Management
พลบ 602 วิจยั เชิงคุณภาพทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
3(3-0-6)
PEG 602 Qualitative Research in
Sport Science and Health
พลบ 633 ให้ การปรึกษาทางการออก
กาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 633 Exercise and Sport
Counseling
พลบ 634 ปั จจัยทางสังคมกับการออก
กาลังกายและกีฬา 3(3-0-6)
PEG 634 Social Factors in
Exercise and Sport
พลบ 644 คลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจกับการออก
กาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 644 Electrocardiography of
Exercise
พลบ 663 การยศาสตร์ การกีฬา 3(30-6)
PEG 663 Sport Ergonomic
พลบ 664 กฎหมาย วิศวกรรมและ
จรรยาบรรณ 3(3-0-6)
PEG 664 Law Engineering and
Ethics
พลบ 665 วัสดุและการออกแบบ
สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(3-0-6)
PEG 665 Materials and Design for
Sport Technology
หลักสูตร พ.ศ. 2552
พลบ 683 การจัดการระบบสุขภาพ
3(3-0-6)

กีฬาและการออกกาลังกาย 3(1-44)PEG 641 Laboratory in
Physiology of Sport and Exercise
พลบ 642 คลืน่ ไฟฟ้ าหัวใจกับการออก
กาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 642 Electrocardiography of
Exercise
พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการ
ออกกาลังกายขันสู
้ ง 3(2-2-5)
PEG 743 Advanced Sport and
Exercise Nutrition
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบ
ภูมิค้ มุ กันต่อการกีฬาและการออก
กาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 744 Immune Response in
Sport and Exercise
พลบ 746 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ทางคลินิกสาหรับบุคคลพิเศษ 3(2-2-5)
PEG 746 Clinical Exercise
Physiology for Special Populations
พลบ 747 สภาพแวดล้ อมกับสรี รวิทยา
การออกกาลังกาย 1(1-0-2)
PEG 747 Environmental Exercise
Physiology
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 662 การประมวลสัญญาณและ
ภาพทางการกีฬา 3(2-2-5)
PEG 662 Signal and Image
Processing in Sports
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
พลบ 763 การสือ่ สารทางไกลในกีฬา
3(3-0-6) PEG 763

เหตุผลประกอบ
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PEG 683 Health Systems
Management
พลบ 684 ภาวะสูงวัยและการดูแล
สุขภาพผู้สงู อายุ 3(3-0-6)
PEG 684 Aging Mechanism and
Health Care for Elderly
พลบ 706 การศึกษาอิสระทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
3(3-0-6)
PEG 706 Independent Study in
Sport Science and Health
พลบ 743 การกาหนดการออกกาลัง
กายสาหรับบุคคลพิเศษ 3(3-0-6)
PEG 743Exercise Prescription for
Special Population
พลบ 753 การฝึ กสอนนักกีฬาคน
พิการ 3(3-0-6)
PEG 753 Coaching Athletes with
Disability
พลบ 754 พัฒนาการทางกลไกขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 754 Advanced Motor
Development
พลบ 763 การสือ่ สารทางไกลในกีฬา
3(3-0-6)
PEG 763 Telecommunication in
Sport
พลบ 764 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา 3(3-0-6)
PEG 764 Computer Vision for
Sport Technology

Telecommunication in Sport
พลบ 764 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬาขันสู
้ ง 3(3-0-6)
PEG 764 Advance Computer
Graphics for Sport Technology
พลบ 765 สัมมนาเทคโนโลยีทางการ
กีฬา 3(2-2-5)
PEG 765 Seminar in Sport
Technology

หลักสูตร พ.ศ. 2552
พลบ 765 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาหรับ

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
PEG 773 Exercises in Obesity

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลัง
กาย
พลบ 671 การตอบสนองของระบบ
หัวใจ หายใจและเมตาบอลิซมึ ต่อการ
ออกกาลังกาย 3(2-2-5)
PEG 671 Cardiopulmonary and
Metabolism Response to Exercise
พลบ 672 การกาหนดการออกกาลัง
กายสาหรับบุคคลพิเศษ 3(2-2-5)
PEG 672 Exercise Prescription for
Special Population
พลบ 676 ภาวะสูงวัยและการดูแล
สุขภาพผู้สงู อายุ 3(3-0-6)
PEG 676 Aging Mechanism and
Health Care for Elderly
พลบ 770 วิจยั เชิงคุณภาพทาง
กิจกรรมทางกายและสุขภาพ 3(2-2-5)
PEG 770 Qualitative Research in
Physical Activity and Health
พลบ 773 การออกกาลังกายในผู้มี
ภาวะโรคอ้ วน 3(2-2-5)
เหตุผลประกอบ
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เทคโนโลยีทางการกีฬา 3(3-0-6)
PEG 765 Computer Graphics for
Sport Technology
พลบ 773 ตัวบ่งชี ้ทางกายและจิต
สาหรับสุขภาวะ 3(3-0-6)
PEG 773 Physical and
Psychological Markers for
Wellness
พลบ 774 โภชนาการเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
PEG 774 Nutrition for Wellness
พลบ 775 ทัศนมิติมนุษย์ในการดูแล
สุขภาพองค์รวม 3(3-0-6)
PEG 775 Human Perspective on
Holistic Care
พลบ 783 การประเมินความต้ องการ
จาเป็ นและการให้ คาปรึกษาด้ าน
สุขภาพ 3(3-0-6)
PEG 783 Health Need Assessment
and Health Counseling
พลบ 784 การตลาดทางสังคมและ
การสือ่ สารทางสุขภาพ 3(3-0-6)
PEG 784 Social Marketing and
Health Communication
พลบ 785 สัมมนาวิทยาศาสตร์
สุขภาพสิง่ แวดล้ อมและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
PEG 785 Seminar in Environmental
Health Science and Occupational
Safety
พลบ 786 การวิเคราะห์ระบบและ
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ 3(3-0-6)

พลบ 774 กิจกรรมทางกายสาหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและผู้พิการ 3(2-2-5)
PEG 774 Physical Activities for
Chronic Diseases and Disabilities

หลักสูตร พ.ศ. 2552

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555

กลุม่ วิชาอื่น ๆ
พลบ 706 การศึกษาอิสระทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย 3(0-6-12)
PEG 706 Independent Study in
Sport and Exercise Science

เหตุผลประกอบ
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PEG 786 System Analysis and
Health Service System
Development
18. แผนการศึกษา
หน้ า 27 - หน้ า 44 แสดงแผนการ
ศึกษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
แผนการศึกษาที่รับนิสติ เข้ าศึกษาด้ วย
วุฒิปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท

18. แผนการศึกษา
รายละเอียดในหลักสูตรฉบับ
หน้ า 15 - หน้ า 18 แสดงแผนการ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้ า 18 -หน้ า
ศึกษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
21
แผนการศึกษาที่รับนิสติ เข้ าศึกษาด้ วย
วุฒิปริ ญญาโท
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