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หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

Doctor of Science Program in Exercise and Sport Science  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะวิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

      รหัสหลักสูตร      :     0882 

   ภาษาไทย    :     หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

                สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

   ภาษาอังกฤษ   :     Doctor of Science Program in Exercise and Sport Science  

     

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

  ชื่อเต็ม (ไทย)   :     วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ  

          (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :     วท.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)  

        ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Doctor of Science Program in Exercise and Sport Science 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :     D.Sc. (Exercise and Sport Science)  

      

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

   หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3) หนว่ยกิต  

   หลักสูตรแบบ 2.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72(6) หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 3 ปี  

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 4 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

   รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     ไม่ม ี

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญา วท.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1     หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2563 

6.2 คณะกรรมการประจ า คณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่2/2563 วันที ่19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 6.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2563 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่4/2563 วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563     

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 ผูบ้ริหาร ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ กีฬา การออกก าลังกาย 

 8.2 นักพัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย และกีฬา 

 8.3 นักวางแผนและนโยบายทางสุขภาพและกีฬา ระดับสูง 

8.4 อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย    
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวปราณี อยูศ่ริิ 35009006xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

สื่อสารมวลชน 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2548 

2542 

2541 

2540 

2 นายก.รววีุฒ ิระงับเหต ุ 35401009XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ป.วค. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วทิยาศาสตร์การกฬีา 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2549 

2546 

2546 

3 นายพิเชษฐ์ ชัยเลิศ 38303003XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยทักษณิ 

2557 

2548 

2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า  มีผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น และท าให้ผู้คนหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพทางกายมากขึ้น  ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่

ก าหนดให้การออกก าลังกายและการกีฬา เป็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนดให้มีการสร้างเสริมระบบสุขภาพที่มคีุณภาพ

อย่างครบวงจรตั้งแตก่ารส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟู ให้สุขภาวะคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย

และใจ โดยใช้องค์ความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งให้การส่งเสริมด้านการเรียน

การสอนทางพลศกึษา – สุขศึกษา  ในทุกระดับการศกึษา และในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนา 

ผู้มีความรู้ในการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาระดับสูง และพัฒนาบุคลากรทางการสอนในสายส่งเสริมสุขภาพ

และการกีฬาทุกระดับ รวมไปถึงจะมีการต่อยอดพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรผู้สอน

ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา จากผู้ผลิตไปเป็นผู้ช านาญการสามารถน าความรู้ไปบูรณาการเพื่อเตรียม

ความพรอ้มให้นักกีฬาในการแขง่ขันระดับต่าง ๆ ใหเ้ข้าสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศได้อย่างเหมาะสม 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

         สังคมไทยปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้น การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

จึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนไทย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา ได้ถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายของคน                 

ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับเพื่อให้คนไทยมีสุ ขภาพ

ร่างกาย ที่แข็งแรง ในการจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงความต้องการบุคลากรของทุก ๆ ภาคส่วน         

ในสังคมกีฬาและการออกก าลังกาย ทั้งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  และบุคลากรสายการสอนกีฬาและ

การส่งเสริมสุขภาพ  โดยเน้นสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาให้ผู้เรยีนมีจิตสาธารณะและส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามปรัชญาการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสอนให้ผู้เรียนได้คิดเป็น   

ท าเป็น อย่างสร้างสรรค์ ชาญฉลาด และมีคุณธรรม เพื่อรับฟังปัญหาและบริบทต่าง ๆ ของสังคม  

อย่างเข้าอกเข้าใจ  และน าความรูท้ี่ได้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมอย่างยั่งยืน  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  ได้ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งที่มี

ความส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมไปถึง

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

การออกก าลังกายและ การกีฬา เพื่อเป็นรากฐานในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์

แข็งแรง อันจะท าให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ       

การกีฬา โดยพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักทฤษฎี และการพัฒนาองค์

ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑติ

ทางการกีฬาให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน     

การออกก าลังกายและการกีฬา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในตัวบุคคล ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้าง

ความยั่งยืนให้กับสังคมอย่างเข้าอกเข้าใจ และสามารถน าความรู้ ที่ได้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป  โดยนิสิตจะต้องเป็นบุคลากรเฉพาะทางสายงานด้านวิทยาศาสตร์  

การกีฬา บุคลากรสายการสอนส่งเสริมสุขภาพและกีฬา บุคลากรทางด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มี

คุณภาพ สนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่ าง มีประสิทธิภาพและ

สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างตอ่เนื่องตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  

 

12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะท า

หน้าที่เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้าง

หลักสูตรใหส้อดคล้องและสนองตอ่ภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ  

1) ด้านการเรียนการสอน 

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งมีเนื้อหา 

ที่มีความตรง ความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน โดยเน้นกลุ่มกระบวนวิชาที่ได้ปรับปรุงให้

ทันสมัยทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้มีความรู้ทั้งทางด้านสติปัญญา และมีความฉลาดทางอารมณ์  

อีกทั้งหลักสูตรยังมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาที่เกี่ยวข้องได้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และทางด้านการสอนส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  

2) ด้านบริการวิชาการ 

 เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจ  

ทางด้าน การวิจัย และการน าความรู้สู่ชุมชน  จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับการเรียนการสอน   
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โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี      

ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ  ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มีการ 

บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

เพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการให้กับชุมชนได้ 

3) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

               หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชา   

ซึ่งสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังค านึงถึงการด ารงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ทั้งยังสอนให้ผู้ เรียนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ยที่สุด 

4) ด้านบริหารและจัดการ 

   มีการตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรนี้มีการจัดการรายวิชาในแต่ละ    

ภาคการศึกษาส าหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับความสะดวกและเรียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                  รายวิชาที่เปิดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนิสติระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

    พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา ตระหนักถึงสมรรถนะ

ความเป็นเลิศทางกีฬาและวิชาการตามมาตรฐานสากล  

  

1.2 ความส าคัญ   

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศาสตร์ทาง

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา เพื่อเป็นรากฐานในการส่งเสริมสุขภาพในทุกระดับ มุ่งเน้น

การประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริม

สุขภาพ การสอนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาทีม่ีความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการของประเทศ ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของสังคม อันส่งผลตอ่การพัฒนาประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพต่อไป  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      มุ่งผลติดุษฎบีัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

   1.3.1 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ 

    1.3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และบูรณาการทางด้านวิชาชีพสู่ความเป็น

เลิศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและมีมาตรฐานสากล 

  1.3.3 มีความสามารถในการท างานทางด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาที่เป็นความต้องการ

ของประเทศและตอบสนองความตอ้งการของโลกปัจจุบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

มาตรฐาน สกอ.  

1.1 ติดตามปรับปรุง

หลักสูตรสม่ าเสมอ 

1.2 ประชุม/ สัมมนา 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

1.1 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

1.2 หลักสูตรที่มกีารประเมินตาม

เกณฑ ์สกอ.   

1.3 เอกสารรายงานการประชุม 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.1 ผูเ้รียนเลือกแขนงวิชา

และก าหนดหัวข้อและการ

ท าวิทยานิพนธ์ตาม

แนวทางที่สนใจ 

2.1 แบบประเมินการเรยีนการ

สอน 

3. ปรับปรุงวธิีการวัดและการ

ประเมินผล 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบการประเมินผล

ในแต่ละรายวิชา 

3.1 รายงานการประชุม 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียน 

เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการ

เรียนรู้ทุกด้าน 

4.1 จัดโครงการ

ประชุมสัมมนาและส่งเสริม

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 

4.1 แบบประเมินรายวิชาสัมมนา

และรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา 1 ภาคการศกึษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี

 

2 การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผล

สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศกึษาก าหนดหรือ ตามระเบียบ ประกาศ และแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

2.2.5 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือตาม

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

- 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

- 

 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

2.5.1 แผนตามการศึกษาแบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

- 

- 

5 

- 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

รวม 5 10 15 15 15 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

2.5.2 แผนตามการศึกษาแบบ 2.2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

ช้ันปีที่ 4 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

รวม 2 4 6 8 8 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 2 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

2,880,000 

1,800,000 

 

3,060,000 

1,800,000 

 

3,240,000 

1,800,000 

 

3,240,000 

1,800,000 

 

3,240,000 

1,800,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวมรายจ่าย 10,480,000 10,660,00 10,840,000 10,840,000 10,840,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 

  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

  อื่น ๆ   

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแบบแผน ก แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบแผน ก แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72(6) หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร          

หมวดวิชา 
เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

แบบ 2.1  แบบ 2.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1. รายวิชา  

    - กลุ่มวชิาเอกบังคับ             

    - กลุ่มวชิาเอกเลือก              

12 

- 

- 

24 

- 

- 

12 

6 

6 

24 

12 

12 

2. วิทยานพินธ์ 36 48 36 48 

3. รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - (3) (6) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 72 48(3) 72(6) 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา ในกรณีการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประกาศ 

       มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

              ก. กรณจีัดการศึกษา แบบ 2.1 

  1. รายวิชา     ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

    1.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน  6  หน่วยกิต 

 248801  วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  3(3-0-6) 

     และการกีฬา 

     Research Methods and Innovations in Exercise and Sports Science 

      248802  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาขัน้สูง    3(3-0-6) 

   Advanced Exercise and Sport Science 
 

     1.2 วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

          ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
 

          1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

        การส่งเสริมสุขภาพ    

248811  การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะการฝกึกีฬา     3(2-2-5) 

              Development of Sport Performance Training Program 

248812  การออกแบบและพัฒนาโภชนาการทางการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 

  และกีฬา 

             Design and Development of Exercise and Sport Nutrition 

248813  จติวิทยาการกีฬาขั้นสูง         3(2-2-5) 

                Advanced Sport Psychology  

248814  การวิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวทางกีฬาขั้นสูง                            3(2-2-5) 

             Advance Motion Analysis for Sport 

248815  สหวิทยาการการฝกึกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ      3(2-2-5) 

     Interdisciplinary of Sport Training for Excellence     

248816  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 

     Development of Health Promotion Strategies  

248817  ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน                                                   3(2-2-5) 

                  Sport Business and Current World  

248818  รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความยั่งยืน                            3(2-2-5) 

                 Sports Development Model for Sustainability 
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         1.2.2 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 248821 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนกีฬา   3(2-2-5) 

     Development of Curriculum and Teaching Innovation in Sports 

 248822 การสรา้งรูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกายในโรงเรียน  3(2-2-5) 

     Development of Exercise Programs in School  

 248823 สหวิทยาการการสอนและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  3(2-2-5) 

     Disciplinary in Health Promotion and Teaching in School 

 248824 การสรา้งรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย 3(3-0-6)

     และการกีฬา 

     Creation of Sport and Health Behaviors Promotion Model 

 248825 นโยบายและการจัดการกีฬาในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 

   Advanced Sport Management  

 248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬาในอนาคต    3(3-0-6) 

   Trends of Future Sports Business  

 248827 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา    3(3-0-6) 

   Socio-Cultural Dimensions in Sport 

 248828 รูปแบบการพัฒนาการจัดการกีฬาเพื่อความยั่งยืน              3(2-2-5) 

                 The Development of Sport Management Model for Sustainability  
      

 2. วิทยานิพนธ์               จ านวน   36 หน่วยกิต 

 248841 วิทยานิพนธ์          36 หนว่ยกิต 

     Dissertation 
 

 3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จ านวน    3 หน่วยกิต 

 248831 สัมมนา 1        1(0-2-1) 

     Seminar I 

 248832 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

     Seminar II 

 248833 สัมมนา 3        1(0-2-1) 

     Seminar III  
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ข. กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.2 

  1. รายวิชา            ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

    1.1 วิชาเอกบังคับ                จ านวน   12  หน่วยกิต 

 248801  วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  3(3-0-6) 

     และการกีฬา 

     Research Methods and Innovations in Exercise and Sports Science 

       248802  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาขัน้สูง    3(3-0-6) 

   Advanced Exercise and Sport Science 

 248803  การพัฒนาหลักการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา                3(3-0-6) 

     Principle Development for Sport and Health Promotion 

 248804  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    3(3-0-6) 

     Science and Technology for Excellence in Sports 
  

  

    1.2 วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 

          ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
 

          1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ         ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

        การส่งเสริมสุขภาพ    

248811  การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะการฝกึกีฬา   3(2-2-5) 

              Development of Sports Performance Training Program 

248812  การออกแบบและพัฒนาโภชนาการทางการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 

  และกีฬา 

             Design and Development of Exercise and Sport Nutrition 

248813  จติวิทยาการกีฬาขั้นสูง         3(2-2-5) 

                Advanced Sport Psychology  

248814  การวิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวทางกีฬาขั้นสูง                            3(2-2-5) 

             Advance Motion Analysis for Sport 

248815  สหวิทยาการการฝกึกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ      3(2-2-5) 

     Interdisciplinary of Sports Training for Excellence     

248816  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ    3(2-2-5) 

     Development of Health Promotion Strategies  
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248817  ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน                                                   3(2-2-5) 

                  Sport Business and Current World  

248818  รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความยั่งยืน                            3(2-2-5) 

             Sports Development Model for Sustainability 
 

       1.2.2 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา        ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

 248821 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนกีฬา   3(2-2-5) 

     Development of Curriculum and Teaching Innovation in Sports 

 248822 การสรา้งรูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกายในโรงเรียน  3(2-2-5) 

     Development of Exercise Programs in School  

 248823 สหวิทยาการการสอนและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  3(2-2-5) 

     Disciplinary in Health Promotion and Teaching in School 

 248824 การสรา้งรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกาย 3(3-0-6)

     และการกีฬา 

     Creation of Sport and Health Behaviors Promotion Model 

 248825 นโยบายและการจัดการกีฬาในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 

   Advanced Sport Management  

 248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬาในอนาคต    3(3-0-6) 

   Trends of Future Sports Business  

 248827 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา    3(3-0-6) 

   Socio-Cultural Dimensions in Sport 

 248828  รูปแบบการพัฒนาการจัดการกีฬาเพื่อความยั่งยืน              3(2-2-5) 

                 The Development of Sport Management Model for Sustainability  
       

  2. วิทยานิพนธ์               จ านวน   48 หน่วยกิต 

 248842 วิทยานิพนธ์           48 หนว่ยกิต 

     Dissertation 
 

 3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             จ านวน    6 หน่วยกิต 

 248831 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

     Seminar I 

 248832 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

     Seminar II 
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 248833 สัมมนา 3         1(0-2-1) 

     Seminar III 

 146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนิสติระดับบัณฑติศกึษา    3(3-0-6) 

     Intensive English for Graduate Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1  แบบ 2.1 

ชั้นปีท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

248801     วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 

     และการกีฬา 

     Research Methods and Innovations in Exercise and Sports Science 

248802   วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาขัน้สูง 3(3-0-6) 

   Advanced Exercise and Sport Science 

248831     สัมมนา I      1(0-2-1) 

     Seminar I      (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม  6(1) หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาปลาย 

248832     สัมมนา 2      1(0-2-1) 

     Seminar II      (ไม่นับหน่วยกิต) 

248841     วิทยานิพนธ ์      3 หน่วยกติ 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

         รวม    6(1) หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

248833     สัมมนา 3      1(0-2-1) 

     Seminar III      (ไม่นับหน่วยกิต) 

248841     วิทยานิพนธ ์      6 หน่วยกิต 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

  รวม  9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาปลาย 

248841     วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 

     Dissertation 

 รวม  9 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

248841     วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 

     Dissertation 

                                            รวม   9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

248841     วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 

     Dissertation 

        รวม  9 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 2.2 

ชั้นปีท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

146700     ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3(3-0-6) 

     Intensive English for Graduate Studies        (ไม่นับหน่วยกิต) 

248801     วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 

     และการกีฬา 

     Research Methods and Innovations in Exercise and Sports Science 

248802   วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาขัน้สูง 3(3-0-6) 

   Advanced Exercise and Sport Science 

รวม  6(3) หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาปลาย 

248803      การพัฒนาหลักการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา  3(3-0-6) 

     Principle Development for Sport and Health Promotion 

248804      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3(3-0-6) 

     Science and Technology for Excellence in Sports  

248831     สัมมนา 1      1(0-2-1) 

     Seminar I      (ไม่นับหน่วยกิต) 

         รวม    6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

248832     สัมมนา 2      1(0-2-1) 

     Seminar II      (ไม่นับหน่วยกิต) 

248842     วิทยานิพนธ ์      3 หน่วยกติ 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

  รวม  6(1) หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาปลาย 

248833     สัมมนา 3      1(0-2-1) 

     Seminar III      (ไม่นับหน่วยกิต) 

248842     วิทยานิพนธ ์      3 หน่วยกติ 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

  รวม  6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

248842     วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

  รวม  12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

248842     วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 

     Dissertation 

2488XX     วิชาเอกเลือก      3(x-x-x) 

     Major Elective 

  รวม  12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

248842     วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกติ 

     Dissertation 

        รวม  12 หน่วยกิต 
 

 

 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

248842     วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกติ 

     Dissertation 

        รวม  12 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

248801  วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3(3-0-6) 

             Research Methods and Innovations in Exercise and Sports Science 

 การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย รูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้จากขั้นตอน    

การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทางดา้นสุขภาพและกีฬา 

  Innovation creation through research process, knowledge development model from 

research procedures, knowledge transfer and innovation in health and sports 

 

248802     วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาขั้นสูง     3(3-0-6) 

       Advanced Exercise and Sport Science 

             หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา       

เพือ่สร้างความเป็นเลิศทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 

 Principles of the theory of advanced technology in exercise and sport science, to create 

sport excellence and Exercise 

 

248803     การพัฒนาหลักการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและการกีฬา                        3(3-0-6) 

 Principle Development for Sport and Health Promotion 

             การน าหลักการด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ในการพัฒนาสุขภาพ 

การออกก าลังกาย การกีฬา ที่สอดคล้องกับบริบท และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน

 Principles of exercise science and sport, health development sport exercise that 

corresponds to the context and in keeping with the changes in today's world society 

 

248804  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 

 Science and Technology for Excellence in Sports 

       ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา การรวบรวมและ

ถ่ายทอดนวัตกรรมทางการกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศาสตร์ทางกีฬา และ

บูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกีฬา  

       Advancements in innovation and technology for sport excellence, collection and transfer 

of sports innovation, sports technology, analysis of sports synthesis, and integration of sports 

innovation and technology 
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248811      การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะการฝึกกีฬา      3(2-2-5) 

                Development of Sport Performance Training Program 

             สรีรวทิยาการออกก าลังกาย การออกแบบโปรแกรมการฝกึสมรรถนะทางการกีฬา การใช้

เทคโนโลยีและปฏิบัติการ  ทางสรรีวิทยา การวิเคราะห ์สังเคราะหร์ูปแบบสมรรถนะการฝึกกีฬา  

    Exercise physiology, design of a sports performance training program, the use of 

technology and physiological practice, analysis of synthetic sports performance model 

 

248812      การออกแบบและพัฒนาโภชนาการทางการออกก าลังกายและกีฬา    3(2-2-5) 

                Design and Development of Exercise and Sport Nutrition 

 การออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ การพัฒนารูปแบบอาหารทางการออกก าลังกาย

และการกีฬา การใช้เทคโนโลยีและปฏิบัติการทางโภชนาการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ

โภชนาการทางการออกก าลังกายและกีฬา 

    Nutrition program design, development of dietary forms for exercise and sports, the use 

of technology and practice in nutrition, analysis of synthetic nutrition and form for exercise and sports 

 

248813  จติวิทยาการกีฬาขั้นสูง          3(2-2-5) 

            Advanced Sport Psychology  

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับพฤติกรรมของนักกีฬา การออกแบบโปรแกรมการปรับ

พฤติกรรมในการออกก าลังกายและการกีฬา เทคโนโลยีปฏิบัติการทางจิตวิทยาการออกก าลังกายและ

การกีฬา 

    Analysis, synthesis and behavioral adjustment of athletes, design of behavioral 

adjustment programs in exercise and sports, operating technology in exercise and sports psychology 

 

248814      การวเิคราะห์การเคลื่อนไหวทางกีฬาขั้นสูง                               3(2-2-5) 

                Advance Motion Analysis for Sport 

 ความก้าวหน้าในการวิเคราะหร์ูปแบบการเคลื่อนไหวทางการกีฬา ชีวกลศาสตรข์อง    การ

เคลื่อนไหวในทางกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการวิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวขั้นสูง 

 Advancement in the analysis of movement patterns in sports, sport biomechanics, 

innovation and advance movement analysis technology 
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248815  สหวิทยาการการฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ       3(2-2-5) 

 Interdisciplinary of Sport Training for Excellence     

 การวิเคราะห ์สังเคราะห ์สมรรถนะกีฬา การออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาเพื่อ       ความ

เป็นเลิศ การพัฒนาแบบฝึกเฉพาะต าแหน่ง และรูปแบบทีม การฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์ต่าง 

ๆ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   

     Analysis of sports competency synthesis, sports training program design for excellence, 

position training development and team styles, sports training for excellence in various sciences in 

sports science 

 

248816  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ        3(2-2-5) 

 Development of Health Promotion Strategies  

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  การสร้างและพัฒนากลยุทธ์ ในการส่งเสริมสุขภาพ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

     Public relations strategies, creating and developing health promotion strategies, 

changing health behaviors 

 

248817      ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน                                                    3(2-2-5) 

               Sport Business and Current World  

           การปรับเปลี่ยนสังคม แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมทางการกีฬา หลักการวิเคราะห์

กลยุทธ์ทางธุรกิจการกีฬา ทิศทางกีฬาในโลกปัจจุบัน การตลาดของการกีฬา 

    Social change, concepts, attitudes, values, sport culture, principles of sport business 

strategy analysis, sports direction in today's world, sport marketing 

 

248818  รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความยั่งยืน                                   3(2-2-5) 

             Sports Development Model for Sustainability 

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด รูปแบบการส่งเสริมกีฬา รูปแบบความยั่งยืน

ทางการกีฬา กระบวนการคิดและการสร้างความยั่งยืนทางการกีฬา การจัดการและการมีส่วนร่วม  

ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน การสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบท    

ของท้องถิ่นและชุมชน 

 Analysis, synthesis, principles, concepts, sports promotion model, sports sustainability 

model, thinking process and sport sustainability, management and participation of government, 
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private and community, creating development model for Sustainable in accordance with the local 

and community context 

 

248821 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนกีฬา    3(2-2-5) 

 Development of Curriculum and Teaching Innovation in Sports 

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมกีฬา การพัฒนา

หลักสูตรและการพัฒนานวัตกรรมการสอนกีฬา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสง่เสริม

สุขภาพในโรงเรียน  

 Synthesis analysis curriculum and sports innovation design, curriculum development and 

innovative sports teaching, application of innovation and technology in school health promotion 

 

248822 การสร้างรูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกายในโรงเรียน  3(2-2-5) 

 Development of Exercise Programs in School  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบและสร้างรูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย

ในโรงเรยีน การจ าลองและการเลือกใช้รูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย การประเมนิรูปแบบ     การ

ออกก าลังกายในโรงเรยีน   

 Synthesis analysis Designing and building exercise program models in schools, simulation 

and selection of exercise program forms, evaluating exercise forms in schools 

 

248823 สหวิทยาการการสอนและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   3(2-2-5) 

 Disciplinary in Health Promotion and Teaching in School 

 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ในการสอนและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน รูปแบบ ลักษณะ 

กิจกรรม วิธีการ บริบทสังคม เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนในวัยต่าง ๆ การเลือกและประเมิน

รูปแบบการสอนและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

 Application of science in teaching and promoting health in schools, forms, characteristics, 

activities, methods, social-economic context related to teaching at different ages, choosing and 

evaluating teaching styles and promoting health in schools 
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248824 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกายและการกีฬา 3(3-0-6) 

 Creation of Sport and Health Behaviors Promotion Model 

 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม การส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านการออกก าลังกาย

และการกีฬา แนวโน้มการสง่เสริมพฤติกรรมในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ ที่สง่ผลต่อการปรับพฤติกรรม 

การออกแบบและการพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกายและกีฬา    

 Principles of behavioral concepts, behavioral promotion in exercise and sports, current 

trends in behavioral promotion, information systems That affects behavior modification, design and 

style development, behavioral promotion of exercise and sports 

 

248825 นโยบายและการจัดการกีฬาในโลกปัจจุบัน     3(3-0-6) 

 Advanced Sport Management  

 หลักการบริหารจัดการทางการกีฬา หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์การบริหารการกีฬา นโยบายทางการกีฬาส าหรับองค์กรกีฬา การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อก าหนด

แผนกลยุทธ์ การวิเคราะหแ์นวโน้มกีฬาในโลกปัจจุบัน 

 Sports management principles, strategic management principles, environmental 

management, sports management strategies, sports policy for sports organizations advanced analysis 

to formulate strategic plans, analysis of current sports trends in the world 

 

248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬาในอนาคต     3(3-0-6) 

 Trends of Future Sports Business  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคม ทัศนคติ ค่านิยม 

วัฒนธรรมทางการกีฬา แนวโน้มทางธุรกิจการกีฬา หลักการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจการกีฬา 

ทิศทางกีฬาให้สอดคล้องกับสถานการณใ์นโลกปัจจุบันและอนาคต 

 Synthesis analysis Social behavior change, attitude, values, sports culture, sports 

business trends, principles of sports business strategy analysis, sports direction to be in line with 

current and future world situations 

 

248827 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา     3(3-0-6) 

 Socio-Cultural Dimensions in Sport  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แนวโน้มสภาพแวดล้อมทางสังคม ปรากฏการทางการกีฬา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง วัฒนธรรม ประเด็นความเสมอ

ภาค ระบบกฎหมายทางการกีฬา และแนวโน้มประเด็นทางการจัดการกีฬา 
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 Synthesis analysis Trends in social environment, sports appearances, relationships 

between sports and economic conditions, society, politics, culture, equality issues, sports legal 

systems And trends in sports management issues 

  

248828  รูปแบบการพัฒนาการจัดการกีฬาเพื่อความยั่งยืน                    3(2-2-5) 

             The Development of Sport Management Model for Sustainability  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หลักการบริหารและการจัดการกีฬา รูปแบบความยั่งยืน

ทางการกีฬา กระบวนการคิดและการสร้างความยั่งยืนทางการกีฬา กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการบริหารจัดการกีฬาให้เกิดความยั่งยืน การสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

 Synthesis analysis Principles of sports management and management, sports 

sustainability model, thinking process and sports sustainability, case studies of participation from 

government, private and community in managing sports for sustainability, creating a model 

Sustainable development in line with the organization's context 

 

248831 สัมมนา I         1(0-2-1) 

 Seminar I            (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ประเด็นปัจจุบันทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการออกก าลังกายและการกีฬา 

ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา หลักการคัดสรรประเด็นปัจจุบัน 

 Current issues in innovation and technology related to exercise and sports, reading skills, 

data searching Research and innovation in exercise and sport science, selection principles, current 

issues 

  

248832 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

 Seminar II           (ไม่นับหน่วยกิต) 

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการออก

ก าลังกายและการกีฬา ตามกระบวนการวิจัย 

 Analyze and synthesize current issues in innovation and technology in relation to exercise 

and sports according to the research process 
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248833 สัมมนา 3         1(0-2-1) 

 Seminar III           (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอและอภิปรายประเด็นปัจจุบันทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการออก

ก าลังกายและการกีฬา จรรยาบรรณของนักวิจัย จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ การตพีิมพ์บทความวจิัย 

 Presentation and discussion on current issues in innovation and technology related to 

exercise and sports, researcher ethics, research ethics in humans, publication of research articles 

  

248841 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาโดย    

ใช้กระบวนการทางสถิติ วิธีวิจัยขั้นสูงในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์      

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 Development and creation of innovations in exercise and sports science using statistical 

processes, advanced research methods in the design and development of knowledge, dissemination 

and publication at national and international levels 

 

248842  วิทยานิพนธ์                        48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาโดย    

ใช้กระบวนการทางสถิติ วิธีวิจัยขั้นสูงในการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 Development and creation of innovations in exercise and sports science using statistical 

processes, advanced research methods in the design and development of knowledge, dissemination 

and publication at national and international levels 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก  หมายถึง  สาขาวิชา 

 2.  เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 

 3.  เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในกลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

            เลขที่ 0  หมายถึง กลุ่มวชิาบังคับ 

            เลขที่ 1  หมายถึง กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการส่งเสริม สุขภาพ 

            เลขที่ 2   หมายถึง กลุ่มวชิาพลศึกษาและการจัดการกีฬา 

            เลขที่ 3  หมายถึง วิชาสัมมนา 

            เลขที่ 4   หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

 4.  เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของล าดับวิชา 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ปี 

1 นางสาวปราณี อยูศ่ริิ* 35009006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

การสื่อสารมวลชน 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2548 

2542 

2541 

2540 

2 นายก.รววีุฒ ิระงับเหต*ุ 35401009XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ป.บัณฑิต 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วทิยาศาสตร์การกฬีา 

วชิาชีพคร ู

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2557 

2549 

2546 

2546 

3 นายพิเชษฐ์ ชัยเลิศ* 38303003XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 

วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยทักษณิ 

2557 

2548 

2544 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวปราณี  

อยู่ศริิ* 

35009006XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

ศศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

การสื่อสารมวลชน 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2548 

2542 

2541 

2540 

2 นายมณินทร  

รักษ์บ ารุง 

32007008XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 

2541 

3 นายก.รวีวุฒ ิ 

ระงับเหตุ* 

   

35401009XXXXX 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ป.วค. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

มหาวิทยาลัยสุโยทัยธรรมาธิราช 

2557 

2549 

2546 

2546 

4 นายกฤษดา   

ตามประดิษฐ์ 

31604000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2559 

2551 

2548 

5 นายปิตริัฐ  

คงทองค า 

38009011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2561 

2552 

2549 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นายพิเชษฐ์  

ชัยเลิศ* 

38303003XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 

2548 

2544 

7 นางสาวพัทธวรรณ 

ละโป้ 

33301015XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 

2550 

2546 

8 นายอทิต ิ 

วลัญช์เพียร 

37099002XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Physical Education  

พลศึกษา 

พลศึกษา 

University of Pune, India  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2541 

2537 

9 นายณัฐภูมิ 

จันทราช 

15099002XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ศศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2555 

10 นายปรัชญา  

วังตระกูล 

35299001XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

ศศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2545 

2542 

11 นางสาวพัชรินทร์ 

ตั้งชัยสุริยา 

35403005XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2554 

2548 

12 นายอภิรักษ์  

วงษ์เหมภูมิ 

31005040XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2552 

2540 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายวิชติ  คะนึงสุขเกษม ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

ค.บ. 

Exercise Physiology 

Exercise Physiology 

พลศึกษา 

2 นายประทุม  มว่งมี 

 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

B.S. 

Exercise Physiology 

Exercise Physiology 

Physical Education 

3 นางสุจินดา มว่งมี รองศาสตราจารย์ Ed.D. 

M.A. 

กศ.บ. 

Professional Development 

Education 

การศกึษา 

4 นายเฉลิม ชัยวัชราภรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

ค.บ. 

Exercise Physiology 

Exercise Physiology 

พลศึกษา 

5 นายชนินทร์ชัย อินทิราพร 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

6 นายนฤพนธ์ วงษ์จตุรภัทธ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

กศ.บ. 

Sport Pyschology 

Sport Pedagogy  

พลศึกษา 

7 นางสาวสุทธาภา  โชติประดิษฐ์ อาจารย์ ค.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การศกึษา 

การศกึษา 

การศกึษา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

                 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาที่บัณฑิตสนใจ และสามารถ

อธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่

สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีทักษะในการบูรณาการความรู ้และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อน าไป 

ประยุกต์ใชใ้นการท างานวิจัย  

5.2.2 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรยีบเรียง ผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย  

5.2.3 มีทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา หรือน าเสนองานวิจัยได้  

5.3 ช่วงเวลา 

                ภาคการศกึษาต้น และภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

                  วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนนิการวิจัย 

5.5.2 ศกึษาค้นคว้า เรียนรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

5.5.3 เลือกหัวข้องานวิจัยที่สนใจ และน าเสนอหัวข้องานวิจัย 

5.5.4 ด าเนนิการท าวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.5 สรุปผลงานวิจัย และน าเสนอรูปเล่มงานวิจัย  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

                 ประเมินผลการเรียนตามตามเกณฑ์การประเมินผลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในท าวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโดยงานวิจัยดังกล่าวต้อง

เป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงวิชาการในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคณะกรรมการ

ในการประเมินผลงานไม่ต่ ากว่า 2 คนและหนึ่งในนั้นตอ้งเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ด้านวิชาการ 1.1 สนับสนุนให้นิสิตมีความสามารถสืบค้นงานวิจัย 

ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เขียนต าราหรือเอกสาร

ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา  

1.2 สนับสนุนให้นสิิตน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

วิชาการตา่ง ๆ  

1.3 สนับสนุนให้นิสิตสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 

รูปแบบโปรแกรม การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการออกก าลังกายและการกีฬา 

ด้านการให้บริการวิชาการ 2.1 สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดการ

ประชุม รับดับภูมิภาค ระดับชาติ  หรือระดับ

นานาชาติ  

2.2 สนับสนุนให้นิสิต เป็นผู้ ช่ วยวิทยากรหรือ

วิทยากรในการฝึกและอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์

การออกก าลังกายและการกีฬา 

ด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงหน้าที่ทางด้านวิทยาศาสตร์    

การออกก าลังกายและการกีฬา  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติ    มี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นระเบียบของ

มหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า 

และการเป็นผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม รู้จัก

การเสียสละ 

      2.1.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1) ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนิสติในการเข้าช้ันเรยีน การส่งงานตาม 

ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด และการปฏิบัติเข้าร่วมกิจกรรม 

 2) ประเมนิจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

 3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

 4) ประเมนิจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

           

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

(2) มคีวามเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา           ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเนื้อหาสาระในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย

การศึกษาดูงานหรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกึ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา 
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2.2.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่าง ๆ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมนิจากรายงานที่นิสิตจัดท า 

4) ประเมนิจากการฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

5) ประเมนิจากการท าโครงการหรือการวิจัยหรอืการฝึกงาน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

       2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพื่อพัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนินการวิจัย 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

              1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

              2) การอภปิรายกลุ่ม 

             3) การฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

 2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

              ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการฝึกปฏิบัติงานจริงของนิสิต เช่น ประเมิน

จากการเรียน การท ารายงาน/โครงงาน การทดสอบ การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพและการปฏิบัติงานจริง          

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ          

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรือวชิาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความสามารถในการรบัผดิชอบ 

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น 

           

2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ

วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์

จริง และเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาในหลากหลาย

สถานการณ ์

2.5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้หลักการและทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ

ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาหรอืที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการ

อธิบายถึงขอ้จ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ในการอภปิรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  
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2.6 สุนทรียภาพ  

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะ       และ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศลิปวัฒนธรรมไทย  

    2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     ประเมินจากการเรียนรู้ทั้งการสอบภาคปฏบิัติและทฤษฎี 

 

    2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ         

  (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

         (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นิสิตน าทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติโดยการ

ก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกายให้ตนเองและผู้อื่น  

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

      ประเมินจากการเรียนรู้ทั้งการสอบภาคปฏิบัติและทฤษฎี และการเปลี่ยนแปลง

บุคลิกภาพที่ดขีึน้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาเอกบังคับ 

248801 วิธีวิจัยและนวัตกรรมทาง 

          วิทยาศาสตรก์ารออกก าลัง 

          กายและการกีฬา 

                     

248802 วทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย 

            และการกีฬาขัน้สูง             
                     

248803 การพัฒนาหลกัการเพื่อ 

            ส่งเสริมสุขภาพและกฬีา 
                     

248804 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                     

 

 

 
 



 

 

 

 

42 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาเอกเลือก 

     กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ 

248811 การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะ 

            การฝึกกีฬา 
                     

248812 การออกแบบและพัฒนา 

           โภชนาการทางการออกก าลัง 

            กายและกีฬา 
                     

248813 จิตวทิยาการกีฬาขั้นสงู                      

248814 การวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหว 

           ทางกีฬาขั้นสงู 
                     

248815 สหวทิยาการการฝกึกฬีาเพื่อ 

           ความเป็นเลิศ 
                     

248816 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม 

           สุขภาพ  
                     

248817 ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจบัุน                      
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

248818 รูปแบบการพัฒนากีฬาเพ่ือ 

           ความยั่งยืน 
                     

     กลุ่มวิชาพลศึกษาสุขศกึษาและการจัดการกฬีา 

248821 การพัฒนาหลักสูตรและ 

           นวัตกรรมการสอนกีฬา 
                     

248822 การสร้างรูปแบบโปรแกรม 

            การออกก าลังกายในโรงเรียน 
                     

248823 สหวทิยาการการสอนและ 

            ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
                     

248824 การสร้างรูปแบบการสง่เสริม 

            พฤตกิรรมการออกก าลังกาย 

            และการกีฬา 

                     

248825 นโยบายและการจดัการกีฬา 

            ในโลกปัจจุบัน 
                     

248826 แนวโนม้ธุรกิจทางการกีฬา                      
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้

 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร  

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

            ในอนาคต 

248827 มิตทิางสังคมและวัฒนธรรม 

            ทางการกีฬา 
                     

248828 รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

            กีฬาเพื่อความย่ังยนื 
                     

หมวดวิชาวิทยานพินธ ์                      

248841 วทิยานพินธ์                      

248842 วทิยานพินธ์                      

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 

            นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา    
    

  
            

248831 สัมมนา 1                       

248832 สัมมนา 2                       

248833 สัมมนา 3                       



46 

 

 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

           การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ให้อาจารย์แตล่ะรายวิชาก าหนดเกณฑก์ารประเมินทุกรายวิชา 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชาและมีการน าผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงโดยคณะกรรมการของสาขา 

2.1.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัตติามเกณฑท์ี่แต่ละรายวิชาก าหนดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

       ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ความรับผิดชอบ ทักษะทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินติดตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่    

ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  



   47 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 สนับสนุนทุนวิจัย ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 

1.3 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 

1.4 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ดา้นการเรียนการสอน การวัด/ประเมนิผล 

2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรยีนรู ้ของอาจารย์ 

2.1.3 จัดอบรมการท าสื่อการสอนแบบต่าง ๆ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตั้งกลุ่มวิจัย 

2.3.1 กระตุน้ให้อาจารย์ท าผลงานทางวชิาการ 

2.3.2 กระตุน้ให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

  จัดให้มกีารบริหารหลักสูตรด้วยกลไกต่อไปนี ้

 1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาโดยตรง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 ก าหนดนโยบายปฏิบัติ การเปิด – ปิดรายวิชา พิจารณาผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา คณะกรรมการรายวิชา ในหลักสูตรทุก ๆ ปีการศึกษา 

  1.1.2 ดูแลและจัดด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาใหม้ีคุณภาพและ

ทันสมัย 

 1.2 ใช้กลไกการบริหารหลักสูตรดังตอ่ไปนี้ 

  1.2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  1.2.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

  1.2.3 จัดอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา / ผูร้ับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผูส้อน ตามวุฒิและ

ประสบการณ ์และตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  1.2.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด 

  1.2.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

  1.2.6 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.7 อนุมัติผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.8 ก ากับติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.9 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ และน าผลการประเมินที่ได้ สอน ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงรายวิชาให้มคีุณภาพและทันสมัยต่อไป 

 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการส ารวจตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา ยังเป็นที่ต้องการอยู่อย่างมาก อาทิ บุคลากรทางการสอนสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน สถานประกอบการ ต าแหน่งงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  

   2.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาและท างานกับ

ผูใ้ช้บัณฑิตไปแล้ว 2 ปี เพื่อใหห้ลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2.3 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหา และ

ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต 
3.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นสิิตทุกช้ันปีพร้อมก าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีนิสติมคีวามสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมนิของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 สรรหาบุคคลและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / 

พลศึกษา – สุขศึกษา / เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารสนเทศทางสุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทาง

คอมพิวเตอร์ (ต้องมีความรูใ้นด้านการออกก าลังกายหรอือดีตนักกีฬา) 

4.1.2 ด าเนนิการเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ผ่านคณะ) เพื่อด าเนนิการตามกระบวนการ 

ในการคัดเลือก 

4.1.3 เสนอแตง่ตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

          4.1.4 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้

คุณลักษณะของนสิิตที่พึงประสงค์ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.2.1 อาจารย์พิเศษไม่วา่จะสอนทั้งรายวิชาหรอืบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์

ตรงหรอืมีวุฒกิารศกึษาอย่างต่ าปริญญาโท 

4.2.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

การเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวชิาที่จะสอน 

4.2.3 กลุ่มวชิาโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มี

คุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.2.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ โดยวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศกึษา 

จัดให้มกีารประเมนิการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้ง 
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4.3 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

    4.3.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

            ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้รับผิดชอบใน

หลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    4.3.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อให้ได้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักสูตรและแนวทางการจัดการศกึษา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

จัดให้มกีารบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรยีนดังนี้  

5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

      คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา 

วารสาร สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

      คณะจัดเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ จัดเตรียม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หนังสือ ต าราและการสืบค้นฐานข้อมูลโดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

ส่วนระดับคณะมกีารจัดเตรยีมหนังสอืและต าราเฉพาะทาง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการเรียน การท า

วิจัย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การบริการวิชาการ 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 

6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอชื่อ สื่อ ต ารา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาที่รับผดิชอบต่อคณะ 

6.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต ารา และสื่อตา่ง ๆ 

6.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 คณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากร

ที่รับผดิชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

6.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ ผู้เรียน และให้เพียงพอ

ของทรัพยากรต่อความตอ้งการของอาจารย์ และนิสติทุกปี 

6.4.3 จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ  

ที่เหมาะสมกับสถานการณข์องคณะ และน าผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน

การประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

     

2. มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์  การ

สอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

    ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต 

1.2.2 ประเมินจากวิธีการสอน และผลการวัด/ประเมินผลการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่ก าลังศึกษาในปีสุดท้าย ท าโดยการส ารวจจุดแข็ง จุดอ่อน 

ของหลักสูตร และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียน การสอน และการวิจัย ต่อไป 

2.2 การประเมินโดยนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ท าโดยการส ารวจภาวะการมีงานท า การน าความรู้ที่

ได้จากการศกึษาไปประยุกต์ใช้ และข้อแนะน าต่าง ๆ 

2.3 การประเมินโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ท าโดยการส ารวจถึงความพึงพอใจในบัณฑิต 

เกี่ยวกับความรู ้ความสามารถในการท างานภายในองค์กร 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนนิการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

(Key Performance Indicators) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

น าผลการประเมินที่ได้ จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร ปรับปรุง

ย่อย และรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใช้ครบ ทุก ๆ 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองการสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ ์

และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผศ.ดร.ปราณ ี อยู่ศิริ 

Assistant Professor Pranee Usiri, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวปราณี  อยู่ศิริ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-5009-006xx-xx-x 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์   

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า   

อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  

โทรศัพท์   099-4406888 

Email    pranee.us@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

  พ.ศ. 2548 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

    มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ พลศึกษา 

    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 ศกึษาศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน 

    มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบัณฑติ พลศกึษา 

    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  

  

ผลงานวิชาการ    

จุฑารัตน์ โกสินทร์, ปราณี อยู่ศิริ, ปิติรัฐ คงทองค า และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลของการออก

ก าลังกายด้วยการร ากระบองทุ่งมอกสไตล์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”. หนา้ 288-295. 

พฤษภาคม  
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สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา, มณินทร รักษ์บ ารุง, ถาวรินทร รักษ์บ ารุง, ปราณี อยู่ศิริ, อทิติ วลัญช์เพียร และ 

พัทธวรรณ ละโป้. (2562). สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด

พะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11”. หน้า 

495-502. พฤษภาคม 

อดิศร สุธรรม, มณินทร รักษ์บ ารุง, ถาวรินทร รักษ์บ ารุง, ปราณี อยู่ศิริ, สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา, ปิติรัฐ 

คงทองค า. (2561). ระดับความหนักของการ ออกก าลังกายที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน

ร่างกาย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 10”. BI 171 

- 178. พฤษภาคม 

กาญจนา พันธวาวงษ์, กฤษณะ ม่วงคะลา, ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ และปราณี อยู่ศิริ. (2561) . แรงจูงใจ

ของนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 . 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”.  BI 224 - 231. 

พฤษภาคม 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดร.ก.รวีวุฒ ิ ระงับเหตุ 

Mr. K.Ravivuth  Rangubhet, D.Sc. 

 

ชื่อ-สกุล   นายก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-5401-009xx-xx-x 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

โทรศัพท ์ 084-5282744 

Email    kravivuth.ra@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

    มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2546  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑติ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

   

ผลงานวิชาการ   

ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). นวัตกรรมการวิเคราะห์สมรรถนะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด: ตัวชี้วัด

สมรรถนะในนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมชาย. รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”. หนา้ 242-251. พฤษภาคม 

เจนจริา ขันทสีมา, ศาลาญา เขจร, พัทธวรรณ ละโป้ และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลการฝกึพลัย

โอเมตรกิด้วยถุงทรายที่มีตอ่ความเร็วและพลังของนักกีฬาวอลเลย์บอล. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”. หนา้ 252-258. พฤษภาคม 

mailto:kravivuth.ra@up.ac.th
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กาญจนา คงเทศน์, รัตนชัย อินเรือน, อทิติ วลัญช์เพียร และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลการฝึก 

พลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วลูกบอลในการเสิร์ฟมือบนของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิ ง. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11”.  หน้า 259-

266. พฤษภาคม 

ฉรัตนชัย แก้วปัญญา, พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา, ปรัชญา วังตระกูล และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). 

ประสิทธิภาพการตั้งในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 

กันเกราเกมส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11”.  

หนา้ 267-273. พฤษภาคม  

เริงศักดิ์ รัตนศิริวิวัฒนา, พิเชษฐ์ ชัยเลิศ, ณัฐภูมิ จันทราช และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ . (2562).  

การวิเคราะห์สมรรถนะการเสิร์ฟของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 43. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”.  หนา้ 274-280. พฤษภาคม  

จุฑารัตน์ โกสินทร์, ปราณี อยู่ศิริ, ปิติรัฐ คงทองค า และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลของการออก

ก าลังกายด้วยการร ากระบองทุ่งมอกสไตล์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”. หนา้ 288-295. 

พฤษภาคม 

รุ่งฤดี ไชยวังราช, ณัฐวุฒิ เชื้อสาร, อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลการฝึก

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อมวลกล้ามเนื้อและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักกีฬา

วอลเลย์บอลชาย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 

11”. หนา้ 296-303. พฤษภาคม  

ธนบูลย์ พลวัน และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2561). การวิเคราะห์สมรรถนะการรุกในกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”.  

หนา้ BI 54-BI 60. พฤษภาคม 

รัฐพงษ์ มั่นต่อ, พงศภัค ประวงศ์อานุภาพ, อทิติ วลัญช์เพียร และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2561). การ

วิเคราะห์สมรรถนะการได้คะแนนและการเสียคะแนนในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”. หน้า BI 305-BI 310. 

พฤษภาคม 

ธราลักษณ์  สุวรรณละเอียด, สุทธิพงษ์  สีค าภา, และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2561). ผลของการฝึกพลัย

โอเมตริก และการฝึกด้วยน้ าหนัก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 10”.  MA 96-102. พฤษภาคม 
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กาญจนา พันธวาวงษ์, กฤษณะ มว่งคะลา, ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ และปราณี อยู่ศริิ. (2561). แรงจูงใจของ

นักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10”.  BI 223 – 231.

พฤษภาคม 

อาทิตย์ สีทอง, เอกพนธ์ ดวงมี และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2561). แรงจูงใจในการออกก าลังกายของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 10” BI 297-304. พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

  



   101 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ 

Mr. Pichet  Chailert, D.Sc. 

 

ชื่อ-สกุล   นายพิเชษฐ์  ชัยเลิศ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-8303-030xx-xx-x 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

โทรศัพท์   086-8252946 

Email    pichet.ch@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา   

  พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑติ พลศกึษา  

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

  

ผลงานวิชาการ   

ชนกร จันต๊ะคาด, กฤษดา ตามประดิษฐ์, ปรัชญา วังตระกูล และ พิเชษฐ์ ชัยเลิศ. (2562). ผลของการ

ฝึกตารางเก้าช่องและบันไดลิงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัย

พะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11”. หน้า 

219-225. พฤษภาคม 

เริงศักดิ์ รัตนศิริวิวัฒนา, พิเชษฐ์ ชัยเลิศ, ณัฐภูมิ จันทราช และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). การ

วิเคราะหส์มรรถนะการ เสิร์ฟของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย 

กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 43. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้ง

ที่ 11”.  หนา้ 274-280. พฤษภาคม 
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พัชรพร เพชรอ าไพ, กฤษดา ตามประดิษฐ์, พิเชษฐ์ ชัยเลิศ, อภริักษ์ วงษ์เหมภูมิ และ ปิตริัฐ คงทองค า. 

(2562). ผลของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีต่อทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล ของนักกีฬา

 มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 

11”. หนา้ 541-547. พฤษภาคม 

สุชาติ แซ่ลี, ปิตริัฐ คงทองค า, กฤษดา ตามประดิษฐ์, พิเชษฐ์ ชัยเลิศ และ อภริักษ์ วงษ์เหมภูมิ.(2562). 

ความสัมพันธ์ของแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวอิลลินอยส์และแบบทดสอบความ

คล่องแคล่องว่องไวซีโม่ในนักกีฬาฟุตบอล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11”. หนา้ 548 – 555. พฤษภาคม 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชม./ ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวปราณี อยู่ศิร*ิ ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

ศศ.บ. 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

การสื่อสารมวลชน 

พลศึกษา 

360 360 360 360 360 

2 นายก.รวีวุฒ ิระงับเหตุ* อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ป.วค. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

360 360 360 360 360 

3 นายพิเชษฐ์ ชัยเลิศ* อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

พลศึกษา 

360 360 360 360 360 

*อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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