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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มคอ. 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
Master of Arts Program in Sport Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :
:
ชื่อย่อ :
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา)
Master of Arts (Sport Management)
ศศ.ม. (การจัดการกีฬา)
M.A. (Sport Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 แบบทาวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ โดยวิธีการคัดเลือก หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีแผนจะสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันการพลศึกษา
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาคมกีฬาจังหวัด
- องค์การนิติบุคคลทางกีฬา
- University of Kent
- Curtin University
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
- คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2556
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 192(2/2557) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2558
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผู้นาและผู้จัดการทางกีฬาสาหรับสถานประกอบการกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานทางกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬา เป็น
ต้น
(2) ผู้ประกอบการธุรกิจทางกีฬาและการจัดการกีฬา
(3) บุคลากรทางกีฬา การออกกาลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพ
(4) นักวิชาการทางกีฬาสาหรับสถานประกอบการกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และสมาคมกีฬา เป็นต้น
(5) บุคลากรทางกีฬาในสถานประกอบการกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา และการ
จัดการนันทนาการ

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1 นายปัญญา สังขวดี

รองศาสตราจารย์

2 นายภูฟูา เสวกพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์
เขยผักแว่น

อาจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Physical Education
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และกีฬา
พลศึกษา
พลศึกษา

Agra University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพสตรี

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีที่สาเร็จ
ประเทศ
การศึกษา ปัจจุบนั
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
อินเดีย 2552
17
23
ไทย
2527
ไทย
2521
ไทย
2550
15
20
ไทย
2544
ไทย
2542
ไทย
2555
21
27
ไทย
ไทย

2543
2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีทางกีฬา ทาให้เกิดอุตสาหกรรมกีฬาต่างๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ทั้งระดับโลกและ
ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการกีฬา ดังนั้น องค์ความรู้ทางการจัดการกีฬา จึงจาเป็นต่อการ
ประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายใต้ความแปรเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์นั บตั้งแต่ปฏิรู ปการศึกษาในปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งผ่ านมาเกือบสองทศวรรษ
จุดเน้นประการหนึ่งของการปฏิรูปคือให้ความสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพการจัดการกีฬา และบุคลากร
ทางกีฬา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานประกอบการทางกีฬาและผู้จัดการกีฬา โดยการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพการจัดการกีฬาให้สูงขึ้น กอปรกับการบริหารองค์กรทางกีฬา เป็นไปในทางเชิงธุรกิจ การตลาด
และสิทธิประโยชน์ทางกีฬามากขึ้น ดังนั้น จาเป็นต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงภายนอก บุคลากร
ทางการจัดการกีฬายุคใหม่จึงต้องเป็นผู้จัดการกีฬามืออาชีพ มีคุณลักษณะและทักษะทางการจัดการ
กีฬาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ในเชิงธุรกิจ การตลาด และสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา รวมทั้งมีความ
รู้เท่าทันภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการกีฬาในเชิงธุรกิจ การตลาด และสิทธิประโยชน์
ทางการกีฬา
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ที่กล่าวในข้อ 11 คาดว่าในอนาคตพัฒนาการในวงการกีฬาจะมี ความ
หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น การพัฒนานี้จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการด้านการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งมีคณาจารย์และประสบการณ์ด้านพลศึกษาและการกี ฬาจึง
เห็นสมควรพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณา
การ เพื่อผลิตผู้นาหรือผู้จัดการด้านการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการที่ นาไปสู่การพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานด้ า นการจั ด การกี ฬ ารองรั บ ความต้ อ งการในอนาคตของวงการกี ฬ าตาม
มาตรฐานสากล
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา เป็นหลักสูตรบูรณาการเน้นการ
วิจัยซึ่งสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่ง ให้มีการจัดการศึกษาให้เหมาะกับโลกใน
อนาคตและเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยภาควิชาอื่น
วิชาบังคับ
เปิดสอนโดยภาควิชาการศึกษา จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
13.2กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
แต่งตั้งผู้ประสานงานสาขาวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาการศึกษา ในการ
พิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การกี ฬ า เป็ น หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ
(Interdisciplinary) ซึ่งรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการและการกีฬา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดการกีฬาในหน่วยงานทางกีฬาทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นผู้มีภาวะผู้นาและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาองค์การและองค์ความรู้ด้ านการ
จัดการกีฬา
1.2 ความสาคัญ
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการกีฬา จะช่ว ยสร้างและพัฒ นาผู้ นา
ผู้บ ริ หารการกีฬาหรือผู้ จัดการทางกีฬา และบุคลากรทางกีฬาให้ มีความรู้ในศาสตร์การจัดการ มี
สมรรถนะของผู้นาและหรือผู้จัดการทางกีฬา เป็นนักการจัดการมืออาชีพที่ สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางกีฬา
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เพื่ อ สร้ า งผู้ จั ด การกี ฬ าที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และ
ธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างผู้ฝึกสอนและจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศทางกีฬา
3. เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ จั ย ทางกี ฬ าที่ มี ทั ก ษะกระบวนการส าหรั บ น าไปใช้ พั ฒ นาเป็ น
องค์ความรู้ใหม่ทางการจัดการกีฬา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การวิจัยเป็นฐาน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ประเมินและปรับปรุง
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
หลักสูตร
2. รายงานโครงการสัมมนาการ
2. พัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย
จัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ
เป็นฐาน
และต่างประเทศที่เน้นการ
3. แผนการจัดการเรียนรู้
วิจัยเป็นฐาน
รายวิชาที่เน้นการวิจัยเป็น
3. เชิญอาจารย์ต่างชาติ
ฐาน (มคอ.3) และรายงานผล
มาร่วมสอนหรือบรรยายใน
บางประเด็น
การจัดการเรียนรู้

2. พัฒนาคณาจารย์ให้
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สามารถจัดการเรียนการ 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การ
สอนที่เน้นการวิจัยเป็น
วิจยั เป็นฐานในการจัดการ
ฐาน
เรียนการสอน

(มคอ.5)
1. ความรู้ ความเข้าใจของ
คณาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
2. แผนการจัดการเรียน (มคอ.3)
และรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ (มคอ.5)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
- จัดการศึกษาระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาต้น สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย มกราคม – พฤษภาคม และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน พฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทางานด้านพลศึกษาหรือการกีฬา อย่างน้อย 2 ปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตร
- ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- ทักษะด้านการวิจัย ด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านความเป็นผู้นา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย/ด้านภาษาอังกฤษ
2.4.2 ผู้สอนนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการกีฬา
2.4.3 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล และ ให้คาแนะนาแก่นิสิต
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นานิสิต
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2557
20
20
-

2558
20
20
40
20

ปีการศึกษา
2559
20
20
40
20

2560
20
20
40
20

2561
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ปีงบประมาณ
รายการรับ
2557
2558
2559
2560
2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการจ่าย

2560
200,000
160,000
240,000
200,000

2561
200,000
160,000
240,000
200,000

รวม
400,000 800,000 800,000 800,000
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 20,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

800,000

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ครุภัณฑ์

2557
100,000
80,000
120,000
100,000

2558
200,000
160,000
240,000
200,000

ปีงบประมาณ
2559
200,000
160,000
240,000
200,000
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ลาดับ
ที่

รายการ

งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2 วิทยานิพนธ์
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2548
แผน ก
แบบ ก 2

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2557
แผน ก
แบบ ก 2

24

24

12
36

12
12
12
5
36

3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
395511 หลักการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Principles of Sport Management
395512 ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
395513 การวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
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395514

Research in Sport Management
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
Paradigm in Sport Management

3(2-2-5)

วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
395521 การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Facilities Management
395522 กฎหมายกีฬา
3(2-2-5)
Sports Law
395523 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Public Relations
395524 สารสนเทศและการสื่อสารทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Information and Communication
395525 การจัดการนันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Management
395526 การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา
3(2-2-5)
Human Resource Management for Sports
395527 การเงินทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Finance
395528 จิตวิทยาสังคมทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Social Psychology
395531 การจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา
3(2-2-5)
Risk Management and Rehabilitation for Sports
395532 การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
395533 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Selected Topics in Sport Management
395534 สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Statistics for Research in Sport Management
395535 การส่งเสริมการตลาด และการสนับสนุนทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Marketing Promotion and Sponsorship
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วิทยานิพนธ์
395591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type AII
395592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type AII
395593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type AII

จานวน 12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
395571 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
395572 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

395511
395512
366513

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
หลักการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Principles of Sport Management
ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

395513

การวิจัยทางการจัดการกีฬา

3(2-2-5)
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395514
3955xx
395572
395591

395571
3955xx
3955xx
395592

Research in Sport Management
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
Paradigm in Sport Management
วิชาเลือก
Elective Course
ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type AII
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type AII
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3955xx
395593

395511

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type AII
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หลักการจัดการกีฬา

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
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Principles of Sport Management
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การจั ด การกี ฬ าตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล วิ เ คราะห์
สถานการณ์การจัดการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้ทรัพยากรในการจัดการกีฬา การบูรณาการ
และผสมผสานทฤษฎีและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย
การเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การจัดการกีฬาในระดับมาตรฐานสากล
Concepts, theories, and principles of sport management with good
governance; analysis of sport management situations in both public and private
sectors; usage of resources for sport management, integration, and mediation of
theories and practices appropriate for the contexts of society, art and culture, religion,
law, politics, and economics leading sport management to international standards.
395512

ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการภาวะผู้นา คุณลักษณะที่จาเป็นของผู้นา และทักษะ
ต่าง ๆ ที่ผู้นาใช้ในการจัดการกีฬา องค์ประกอบของภาวะผู้นา กลยุทธ์การบริหารจัดการ ความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการกีฬาในแต่ละบริบทของสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้าง
องค์กร การควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการกีฬาได้
Concepts, theories, and principles of leadership; the characteristics
of a leader and skills for a leader needs for sport management; the components of
leadership; strategies for management; the importance and benefits of sport
management in each social context; strategic planning; organizational structure; and
the monitoring,assessment, and evaluating of the efficiency and effectiveness of sport
management.
395513
การวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Research in Sport Management
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา การวิจัยประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยประเภทต่างๆ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ
อภิปรายผล การเขียนรายงาน และการนาเสนอหัวข้อการทาวิจัย รวมถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการกีฬา
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Research related to sport management, research methodology,
research procedure, research design, statistics for research, hypothesis testing, research
instruments, sampling, data collection, data analysis, conclusion, discussion, report
writing, and research proposal presentation, including research result utilization in
sport management.
395514
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Paradigm in Sport Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการ กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา วิเคราะห์
กระบวนการคิด ทัศนะ มุมมองทางปรัชญาและจรรยาบรรณ การใช้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และน้าใจนักกีฬา การสร้างมิติทางการจัดการกีฬา และวิพากษ์แนวคิดทางการจัดการกีฬาในกระบวน
ทัศน์ต่างๆ
Concepts, theories, principles, and paradigm in sport management;
analysis of the thinking process; philosophical and ethical perspectives; morality,
ethics, and code of conduct including sportsmanship; creativity of sport management
dimensions; and conceptual criticizing in the paradigm of sport management.
395521

การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Facilities Management
หลักการ วิธีการ การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา วิเคราะห์ วาง
รูปแบบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทา สถานที่ สนาม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทางการกีฬา การให้บริการ การบารุงรักษา โดยพิจารณาจากความปลอดภัย ความเป็น
มาตรฐาน อายุการใช้งาน ความทันสมัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน
ทางการจัดการกีฬา
Principles, methods, and management of providing sport facilities;
analysis; procurement design; preparation of field, sport equipment, and tools for
sport facilities; and service and maintenance considering safety, standards, durability,
and state-of-the-art for the most appropriate and worthwhile investment in sport
management.
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395522

กฎหมายกีฬา
3(2-2-5)
Sports Law
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า กระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกรรมทางกีฬา รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนจัดการกับภัย
อันตรายที่จะเกิดกับการประกอบกิจกรรมการกีฬา
Introduction to basic knowledge of sports law and the law process
in sport enterprises, including sport analysis and planning on the risk of involvement
in sport activities.
395523
การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Public Relations
หลั ก การและทฤษฎี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารเบื้ อ งต้ น ที่
เกี่ ย วข้ องกับ การกีฬ าและการออกก าลั ง กาย การวิเ คราะห์ แ ละการวางแผนการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อบุคคล และอินเทอร์เน็ต รวมถึง
วิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารทางการกีฬาและการออกกาลังกายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Principles and theories of introduction to sport and exercise public
relations, analysis and planning for advertisement and public relations using various
methods: printed materials, radio, television, personal media, and internet, including
information presentation on sport and exercise news with efficiency and
effectiveness.
395524

สารสนเทศและการสื่อสารทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Information and Communication
หลั กการและวิธีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ และการสื่ อสารทางกีฬา การ
วิเคราะห์ วางแผน สร้ างกลยุ ทธ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางกีฬา หน่วยงานทางกีฬาอื่นๆ
ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล วิธีการและแนวทางในการผลิตและการจัดการสื่อทางกีฬาประเภทต่า งๆ
น าเสนอต่อ สาธารณชน เช่ น หนั งสื อพิ มพ์ รายการวิท ยุ รายการโทรทั ศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรทางกีฬา และกิจกรรมกีฬา
Principles and methods of anagement information systems and
sport communications; analyzing, planning, identifying strategies, and collecting sport
data from other sport organizations; data presention, methods of producing and
managing sport media, public presentation by means of newspapers, radio programs,
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television programs, websites, etc.; and application of information and
communication technology to develop sport organizations, sport persons, and sport
activities.
395525
การจัดการนันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดการนันทนาการ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ อิทธิพลของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม รูปแบบการจัดการทาง
นันทนาการ
การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติทางนันทนาการทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ
Concepts, theories, and principles of recreation management;
recreation activities; the influence of recreation activity on social movements;
recreation management model; and efficiency and effectiveness from recreation
practice in public, private, and authorized organizations.
395526
การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา
3(2-2-5)
Human Resource Management for Sports
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบุคคลในองค์กร การวางแผนกาลังคน การสรรหาบุคคลทางกีฬา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การตอบแทนสวัสดิการ ขวัญและกาลังใจ แรงงานสัมพันธ์
และการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการงานบุคคลทางกีฬา
Concepts, theories, and principles of human resource management
for sport; roles and responsibilities of personnel in the organization; manpower
planning, recruiting sportsmen, training, evaluating, welfare benefits, morale, labor
relations, and working together amicably; and ethics in sport management.

395527

การเงินทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Finance
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ การจัดระบบการเงินและงบประมาณ การวิเคราะห์
แปลความหมายของงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน การ
รวบรวมข้อมู ล ทางการเงิ น ในระบบงบประมาณกิจ การกีฬา ควบคุม ตรวจสอบ การเบิก จ่า ย
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งบประมาณ การประเมินโครงการกีฬาเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจในการจัดการองค์กรทางการกีฬาให้
มีประสิทธิภาพ
Concepts, theories, and principles of the financial and budgetary
system, analysis and interpretation of financial statements; information accounting for
budgetary planning; collection of financial data of sport activity; auditing of the
budget; monitoring of disbursements; and evaluation of sport projects for decision
making to insure efficiency in a sport organization.
395528
จิตวิทยาสังคมทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Social Psychology
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่นกีฬาและออกกาลัง กาย
และผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในบริบทของการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องของบุคลิกภาพ
การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเปูาหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการเล่น
กีฬาและเรียนรู้ในการควบคุมและการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ จากการเล่นกีฬา
Concepts, theories, and principles of sport and exercise behavior
and the consequence of participation in sports activities in the context of sport and
exercise for health and leisure time; individual difference in personality, motivation,
goal setting of participants, including undesireable behavior in sport and learning to
control and develop emotions and feelings from playing sport.
395531
การจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา
3(2-2-5)
Risk Management and Rehabilitation for Sports
ความเสี่ยงในธุรกิจกีฬาตามกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทาน การจัดการความ
เสี่ยง การสร้างกลยุทธ์จากนโยบายและแผนการบริหารงาน โปรแกรมการจัดการความเสี่ยง นโยบาย
และแผนการดาเนินงาน ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา การตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความปลอดภัย การทบทวนในเรื่องความเสี่ยง แผนการรับมือในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู
ทางการกีฬา
Risks in the sport business from the marketing system; demand and
supply; risk management; strategies following policy and administrative planning, risk
management program; policies and action plans; the process of risk management and
sport rehabilitation; assessment for safety evaluation; review of risks, planning for
emergencies; and sport rehabilitation.
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395532

การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการท่องเที่ยว วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทาง
การตลาดและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา ปฏิบัติการวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
กีฬา ทุกชนิดและทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
Concepts, theories, and principles of tourism management; analysis
of marketing movement and strategies for sport tourism management; and planning
for sport tourism management to promote all types and levels of sport tourism in
country and internationally.
395533
ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Selected Topics in Sport Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นสาคัญทางกีฬา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการกีฬาและความเคลื่อนไหวด้านการจัดการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้าง
แนวคิดและหลักการเพื่อพัฒนาสู่แนวทางในการทาวิจัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
และแนวโน้มของสังคม
Study, analysis, and synthesis of important topics in sport; trends
and changes in sport management in country and aboard in order to create concepts
and principles for development of up-to-date research consistent with needs and
social trends.
395534
สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Statistics for Research in Sport Management
การประยุกต์ใช้สถิติทางการวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการกีฬา วิเคราะห์งานวิจัย
ทางการจัดการกีฬา ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด ทบทวนสถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย
Applying statistics for research in sport management; analysis in
sport management research, type of data, measurement level, review for basic
statistics, reference statistics, statistics for research and selecting statistics for research,
data analysis using a statistical package, and presentation of results and
interpretation.
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395535

การส่งเสริมการตลาด และการสนับสนุนทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Marketing Promotion and Sponsorship
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมการตลาดการ
กีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเปูาหมาย
ทางการตลาดการกีฬา การวางตาแหน่งทางการตลาด การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การ
จัดการสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนทางกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจกีฬา เพื่อการวางแผน
กลยุทธ์และการปรับวิธีการตลาดทางการกีฬาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and principles in sport marketing and concepts
of sport marketing promotion, the analysis of sport marketing situations, study of
consumer behavior and sport target market, market positioning, management
marketing mix, sponsorship management, analysis of sport business situations for
strategic planning and adaptive for sport marketing methods appropriate for the
situation and changing world.
395571
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
หลักการจัดสัมมนาและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จากประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา ในภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และองค์กรกีฬาทั้งของรัฐและเอกชนในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ
แนวคิดจากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา เพื่อการศึกษาและการทาวิจัย เพื่อกาหนดกลยุทธ์ แนวทางในการ
แก้ปัญหา
Principles of seminar management and discussions for social,
economic, and political viewpoints on important issues and case studies of sport
management in the sport business, industry, and public and private organizations to
integrate concepts of knowledge for study and research to identify strategic solutions.

21

395572

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึกษาข้อมูลในภูมิภาคด้านการจัดการกีฬาที่มีประสิทธิผลของประเทศต่างๆใน
ทวีปเอเชีย ในเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและปัจจัยสู่ความสาเร็จในการจัดการกีฬาตามบริบทของ
ประเทศไทยและนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย และนาเสนอผลงาน
A study of information of sport effectiveness in an Asian country by
comparing the components and issues in Thailand’s role in sport management,
including analysis, synthesis, conclusion, interpretation, and presentation of the
results.
395591
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
2 หน่วยกิต
Thesis I, Option A2
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของงานวิจัยด้านการจัดการกีฬา
เพื่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทาเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย นาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และกรรมการประจาหลักสูตร
Preliminary study, analysis of research problems in sport
management, creating research topics, writing a concept paper, and presention to
advisors and committee chairperson.
395592
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis 2, Option A2
ศึก ษาข้ อ มูล ของประเด็น ที่ ส นใจในการพัฒ นาเป็ นวิ ท ยานิ พนธ์ อย่ า งละเอี ย ด
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ เสนอร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Intensive study in research issues, writing a research proposal,
completing the draft proposal and submitting to an advisor, and then submitting a
draft proposal to the Graduate School for proposal approval by the committee.
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395593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Option A2
ปรั บ ปรุ ง โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์
ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Revision of the research proposal as recommend by the Proposal
Exam Committee, data collection, data analysis, research report, thesis defense,
rewriting (if necessary), and submitting the completed thesis to the Graduate School.
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลั ก ษณะ และเปูา หมายการวิ จัย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย
การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristics and goals, type and research
process, research problem determination, variables and hypotheses, research design,
instruments and data collection method, data analysis, proposal and research report
writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and research
techniques in Social Sciences.
หมายเหตุ
ความหมายของรหัสวิชาในหลักสูตร เป็นจานวน 6 หลัก มีดังนี้
1. เลขสามหลักแรก แสดงสาขาวิชา
395 หมายถึง รายวิชาประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
366 หมายถึง รายวิชากลางของคณะศึกษาศาสตร์
2. เลขสามตัวหลังแสดงเลขกลุ่มประจาวิชา
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) เลข 5 แสดงถึง ระดับปริญญาโท
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2-3 หมายถึง วิชาเลือก
เลข 7 หมายถึง วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เลข 9 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

1*

2*

3*

4

5

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ / สาขา

นายปัญญา สังขวดี รองศาสตราจารย์
3240300579996

Ph.D. (Physical
Education)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
นายภูฟูา เสวกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(พลศึกษา)
3120600477804
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์ อาจารย์
เขยผักแว่น
3301600002821

นางสาวอาพัทธ์
เตียวตระกูล
3640100430596

อาจารย์

นายนิธิเดชน์
รองศาสตราจารย์
เชิดพุทธ
4101100005015

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สถาบัน/ประเทศ

ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้

17

23

2527 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15

20

21

27

20

26

14

20

2552

AGRA University India

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ปร.ด.(การศึกษา)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)

2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

2543
2536
2555
2548

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)

2523
2519

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ : * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
นายรัตนะ บัวสนธ์
ศาสตราจารย์
นายสาราญ มีแจ้ง
รองศาสตราจารย์
นายปัญญา สังขวดี
รองศาสตราจารย์
นายฉลอง ชาตรูประชีวิน
รองศาสตราจารย์
นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์
นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
รองศาสตราจารย์
นายวิทยา จันทร์ศิลา
รองศาสตราจารย์
นายนิธิเดชน์ เชิดพุทธ
รองศาสตราจารย์
นายอนุชา กอนพ่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายภูฟูา เสวกพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวจิติมา วรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวรินทร บุญยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายปกรณ์ ประจันบาน
นายรุจโรจน์ แก้วอุไร
นายดิเรก ธีระภูธร
นางสุภาณี เส็งศรี
นางสาวทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
นางเอื้อมพร หลินเจริญ
นางสาวสุกัญญา แช่มช้อย
นางสาวอัจฉรา ศรีพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์
เขยผักแว่น
นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกูล
นายทักษ์ อุดมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด/สาขา
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. (Physical Education)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา)
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ด.(พลศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D.(Education and Human
Development)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ปร.ด.(การศึกษา)
ปร.ด.(การศึกษา)
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ลาดับที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ - สกุล

1
2
3

นางสาวสุปราณี ขวัญบุญจันทร์
นางสาวสาลี่ สุภาภรณ์
นายภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

4
5
6
7
8
9

นายนาชัย เลวัลย์
นายสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
พล.ต.สมนึก แสงนาค
นายพิชิต เมืองนาโพธิ์
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด/สาขา

Ph.D. (Curriculum of PE.)
Ph.D. (Sport Psychology)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Recreation Adm.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Sport Management)
อาจารย์
ค.ด. (พลศึกษา)
อาจารย์
ค.ด. (พลศึกษา)
อาจารย์
Ph.D. (Sport Psychology)
อาจารย์
ปร.ด.(รัฐประสาสนศาสตร์)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการงานวิจัย ที่เรียนวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อของวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ กาหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยทางการจัดการกีฬา สามารถออกแบบ
วางแผน และดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางกีฬาได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.2.2 มีทักษะความรู้ในการวางแผนการวิจัย ออกแบบการวิจัย สามารถดาเนิน
การวิจัยและแก้ปัญหาในการวิจัย
5.2.3 สามารถวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
5.2.4 มีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอรายงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
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นิสิตแผน ก แบบ ก2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาการวิจัยตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2
5.5 การเตรียมการ
มีระบบการบริหารงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตตลอดระยะเวลาของการทา
วิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การวิพากษ์เค้าโครงงานวิจัย จัดประชุมโดยนิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2) การติดตามการดาเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง กาหนดช่วงเวลาให้นิสิตได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อติดตามการดาเนินงาน
3) จัดประชุมเพื่อให้นิสิตเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการ
4) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
- จัดการศึกษาระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น ภาคการศึกษาต้น สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย มกราคม – พฤษภาคม และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน พฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทางานด้านพลศึกษาหรือการกีฬา อย่างน้อย 2 ปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหลักสูตร
- ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- ทักษะด้านการวิจัย ด้านภาษาอังกฤษ และ ด้านความเป็นผู้นา
2.7 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.7.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย/ด้านภาษาอังกฤษ
2.7.2 ผู้สอนนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการกีฬา
2.7.3 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล และ ให้คาแนะนาแก่นิสิต
2.7.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นานิสิต
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2.8 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2557
20
20
-

2558
20
20
40
20

ปีการศึกษา
2559
20
20
40
20

2560
20
20
40
20

2561
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6.1 งบประมาณรายรับ
ปีงบประมาณ
รายการรับ
2557
2558
2559
2560
2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการจ่าย

2560
200,000
160,000
240,000
200,000

2561
200,000
160,000
240,000
200,000

รวม
400,000 800,000 800,000 800,000
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 20,000 บาท

800,000

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
5. ครุภัณฑ์

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2557
100,000
80,000
120,000
100,000

2558
200,000
160,000
240,000
200,000

ปีงบประมาณ
2559
200,000
160,000
240,000
200,000
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ลาดับ
ที่

รายการ

งานรายวิชา (Course Work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2 วิทยานิพนธ์
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2548
แผน ก
แบบ ก 2

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2557
แผน ก
แบบ ก 2

24

24

12
36

12
12
12
5
36

3.1.3 รายวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
395511 หลักการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Principles of Sport Management
395512 ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
395513 การวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
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395514

Research in Sport Management
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
Paradigm in Sport Management

3(2-2-5)

วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
395521 การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Facilities Management
395522 กฎหมายกีฬา
3(2-2-5)
Sports Law
395523 การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Public Relations
395524 สารสนเทศและการสื่อสารทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Information and Communication
395525 การจัดการนันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Management
395526 การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา
3(2-2-5)
Human Resource Management for Sports
395527 การเงินทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Finance
395528 จิตวิทยาสังคมทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Social Psychology
395531 การจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา
3(2-2-5)
Risk Management and Rehabilitation for Sports
395532 การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
395533 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Selected Topics in Sport Management
395534 สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Statistics for Research in Sport Management
395535 การส่งเสริมการตลาด และการสนับสนุนทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Marketing Promotion and Sponsorship
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วิทยานิพนธ์
395591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type AII
395592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type AII
395593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type AII

จานวน 12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
395571 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
395572 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

395511
395512
366513

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
หลักการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Principles of Sport Management
ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

395513

การวิจัยทางการจัดการกีฬา

3(2-2-5)
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395514
3955xx
395572
395591

395571
3955xx
3955xx
395592

Research in Sport Management
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
Paradigm in Sport Management
วิชาเลือก
Elective Course
ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type AII
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type AII
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3955xx
395593

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type AII
รวม

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
395511
หลักการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Principles of Sport Management
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การจั ด การกี ฬ าตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล วิ เ คราะห์
สถานการณ์การจัดการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้ทรัพยากรในการจัดการกีฬา การบูรณาการ
และผสมผสานทฤษฎีและแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย
การเมือง และสภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การจัดการกีฬาในระดับมาตรฐานสากล
Concepts, theories, and principles of sport management with good
governance; analysis of sport management situations in both public and private
sectors; usage of resources for sport management, integration, and mediation of
theories and practices appropriate for the contexts of society, art and culture, religion,
law, politics, and economics leading sport management to international standards.
395512

ภาวะผู้นาทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Leadership in Sport Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการภาวะผู้นา คุณลักษณะที่จาเป็นของผู้นา และทักษะ
ต่าง ๆ ที่ผู้นาใช้ในการจัดการกีฬา องค์ประกอบของภาวะผู้นา กลยุทธ์การบริหารจัดการ ความสาคัญ
และประโยชน์ของการจัดการกีฬาในแต่ละบริบทของสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้าง
องค์กร การควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการกีฬาได้
Concepts, theories, and principles of leadership; the characteristics
of a leader and skills for a leader needs for sport management; the components of
leadership; strategies for management; the importance and benefits of sport
management in each social context; strategic planning; organizational structure; and
the monitoring,assessment, and evaluating of the efficiency and effectiveness of sport
management.
395513
การวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Research in Sport Management
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา การวิจัยประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยประเภทต่างๆ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ
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อภิปรายผล การเขียนรายงาน และการนาเสนอหัวข้อการทาวิจัย รวมถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการกีฬา
Research related to sport management, research methodology,
research procedure, research design, statistics for research, hypothesis testing, research
instruments, sampling, data collection, data analysis, conclusion, discussion, report
writing, and research proposal presentation, including research result utilization in
sport management.
395514
กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Paradigm in Sport Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการ กระบวนทัศน์ทางการจัดการกีฬา วิเคราะห์
กระบวนการคิด ทัศนะ มุมมองทางปรัชญาและจรรยาบรรณ การใช้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และน้าใจนักกีฬา การสร้างมิติทางการจัดการกีฬา และวิพากษ์แนวคิดทางการจัดการกีฬาในกระบวน
ทัศน์ต่างๆ
Concepts, theories, principles, and paradigm in sport management;
analysis of the thinking process; philosophical and ethical perspectives; morality,
ethics, and code of conduct including sportsmanship; creativity of sport management
dimensions; and conceptual criticizing in the paradigm of sport management.
395521

การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Facilities Management
หลักการ วิธีการ การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา วิเคราะห์ วาง
รูปแบบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทา สถานที่ สนาม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทางการกีฬา การให้บริการ การบารุงรักษา โดยพิจารณาจากความปลอดภัย ความเป็น
มาตรฐาน อายุการใช้งาน ความทันสมัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน
ทางการจัดการกีฬา
Principles, methods, and management of providing sport facilities;
analysis; procurement design; preparation of field, sport equipment, and tools for
sport facilities; and service and maintenance considering safety, standards, durability,
and state-of-the-art for the most appropriate and worthwhile investment in sport
management.
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395522

กฎหมายกีฬา
3(2-2-5)
Sports Law
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า กระบวนการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกรรมทางกีฬา รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนจัดการกับภัย
อันตรายที่จะเกิดกับการประกอบกิจกรรมการกีฬา
Introduction to basic knowledge of sports law and the law process
in sport enterprises, including sport analysis and planning on the risk of involvement
in sport activities.
395523
การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Public Relations
หลั ก การและทฤษฎี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารเบื้ อ งต้ น ที่
เกี่ ย วข้ องกับ การกีฬ าและการออกก าลั ง กาย การวิเ คราะห์ แ ละการวางแผนการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อบุคคล และอินเทอร์เน็ต รวมถึง
วิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารทางการกีฬาและการออกกาลังกายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Principles and theories of introduction to sport and exercise public
relations, analysis and planning for advertisement and public relations using various
methods: printed materials, radio, television, personal media, and internet, including
information presentation on sport and exercise news with efficiency and
effectiveness.
395524
สารสนเทศและการสื่อสารทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Information and Communication
หลั กการและวิธีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ และการสื่ อสารทางกีฬา การ
วิเคราะห์ วางแผน สร้ างกลยุ ทธ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางกีฬา หน่วยงานทางกีฬาอื่นๆ
ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล วิธีการและแนวทางในการผลิตและการจัดการสื่อทางกีฬาประเภทต่า งๆ
น าเสนอต่อ สาธารณชน เช่ น หนั งสื อพิ มพ์ รายการวิท ยุ รายการโทรทั ศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรทางกีฬา และกิจกรรมกีฬา
Principles and methods of anagement information systems and
sport communications; analyzing, planning, identifying strategies, and collecting sport
data from other sport organizations; data presention, methods of producing and
managing sport media, public presentation by means of newspapers, radio programs,
television programs, websites, etc.; and application of information and
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communication technology to develop sport organizations, sport persons, and sport
activities.
395525
การจัดการนันทนาการ
3(2-2-5)
Recreation Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดการนันทนาการ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ อิทธิพลของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม รูปแบบการจัดการทาง
นันทนาการ
การสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติทางนันทนาการทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ
Concepts, theories, and principles of recreation management;
recreation activities; the influence of recreation activity on social movements;
recreation management model; and efficiency and effectiveness from recreation
practice in public, private, and authorized organizations.
395526
การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา
3(2-2-5)
Human Resource Management for Sports
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ การจัดการทรัพยากรบุคคลทางกีฬา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายบุคคลในองค์กร การวางแผนกาลังคน การสรรหาบุคคลทางกีฬา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การตอบแทนสวัสดิการ ขวัญและกาลังใจ แรงงานสัมพันธ์
และการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข คุณธรรมและจริยธรรมในการจัดการงานบุคคลทางกีฬา
Concepts, theories, and principles of human resource management
for sport; roles and responsibilities of personnel in the organization; manpower
planning, recruiting sportsmen, training, evaluating, welfare benefits, morale, labor
relations, and working together amicably; and ethics in sport management.
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395527

การเงินทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Finance
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ การจัดระบบการเงินและงบประมาณ การวิเคราะห์
แปลความหมายของงบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน การ
รวบรวมข้อมู ล ทางการเงิ น ในระบบงบประมาณกิจ การกีฬา ควบคุม ตรวจสอบ การเบิก จ่า ย
งบประมาณ การประเมินโครงการกีฬาเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจในการจัดการองค์กรทางการกีฬาให้
มีประสิทธิภาพ
Concepts, theories, and principles of the financial and budgetary
system, analysis and interpretation of financial statements; information accounting for
budgetary planning; collection of financial data of sport activity; auditing of the
budget; monitoring of disbursements; and evaluation of sport projects for decision
making to insure efficiency in a sport organization.
395528
จิตวิทยาสังคมทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Social Psychology
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เล่นกีฬาและออกกาลัง กาย
และผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในบริบทของการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องของบุคลิกภาพ
การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเปูาหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการเล่น
กีฬาและเรียนรู้ในการควบคุมและการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ จากการเล่นกีฬา
Concepts, theories, and principles of sport and exercise behavior
and the consequence of participation in sports activities in the context of sport and
exercise for health and leisure time; individual difference in personality, motivation,
goal setting of participants, including undesireable behavior in sport and learning to
control and develop emotions and feelings from playing sport.
395531
การจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา
3(2-2-5)
Risk Management and Rehabilitation for Sports
ความเสี่ยงในธุรกิจกีฬาตามกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทาน การจัดการความ
เสี่ยง การสร้างกลยุทธ์จากนโยบายและแผนการบริหารงาน โปรแกรมการจัดการความเสี่ยง นโยบาย
และแผนการดาเนินงาน ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูทางการกีฬา การตรวจสอบเพื่อ
ประเมินความปลอดภัย การทบทวนในเรื่องความเสี่ยง แผนการรับมือในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู
ทางการกีฬา
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Risks in the sport business from the marketing system; demand and
supply; risk management; strategies following policy and administrative planning, risk
management program; policies and action plans; the process of risk management and
sport rehabilitation; assessment for safety evaluation; review of risks, planning for
emergencies; and sport rehabilitation.
395532
การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการท่องเที่ยว วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทาง
การตลาดและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวทางกีฬา ปฏิบัติการวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
กีฬา ทุกชนิดและทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
Concepts, theories, and principles of tourism management; analysis
of marketing movement and strategies for sport tourism management; and planning
for sport tourism management to promote all types and levels of sport tourism in
country and internationally.
395533
ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Selected Topics in Sport Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นสาคัญทางกีฬา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการกีฬาและความเคลื่อนไหวด้านการจัดการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้าง
แนวคิดและหลักการเพื่อพัฒนาสู่แนวทางในการทาวิจัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
และแนวโน้มของสังคม
Study, analysis, and synthesis of important topics in sport; trends
and changes in sport management in country and aboard in order to create concepts
and principles for development of up-to-date research consistent with needs and
social trends.
395534
สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการกีฬา
3(2-2-5)
Statistics for Research in Sport Management
การประยุกต์ใช้สถิติทางการวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการกีฬา วิเคราะห์งานวิจัย
ทางการจัดการกีฬา ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด ทบทวนสถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย
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Applying statistics for research in sport management; analysis in
sport management research, type of data, measurement level, review for basic
statistics, reference statistics, statistics for research and selecting statistics for research,
data analysis using a statistical package, and presentation of results and
interpretation.
395535
การส่งเสริมการตลาด และการสนับสนุนทางกีฬา
3(2-2-5)
Sport Marketing Promotion and Sponsorship
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมการตลาดการ
กีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเปูาหมาย
ทางการตลาดการกีฬา การวางตาแหน่งทางการตลาด การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การ
จัดการสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนทางกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจกีฬา เพื่อการวางแผน
กลยุทธ์และการปรับวิธีการตลาดทางการกีฬาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and principles in sport marketing and concepts
of sport marketing promotion, the analysis of sport marketing situations, study of
consumer behavior and sport target market, market positioning, management
marketing mix, sponsorship management, analysis of sport business situations for
strategic planning and adaptive for sport marketing methods appropriate for the
situation and changing world.
395571
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
หลักการจัดสัมมนาและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง จากประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬา ในภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และองค์กรกีฬาทั้งของรัฐและเอกชนในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ
แนวคิดจากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา เพื่อการศึกษาและการทาวิจัย เพื่อกาหนดกลยุทธ์ แนวทางในการ
แก้ปัญหา
Principles of seminar management and discussions for social,
economic, and political viewpoints on important issues and case studies of sport
management in the sport business, industry, and public and private organizations to
integrate concepts of knowledge for study and research to identify strategic solutions.
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395572

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึกษาข้อมูลในภูมิภาคด้านการจัดการกีฬาที่มีประสิทธิผลของประเทศต่างๆใน
ทวีปเอเชีย ในเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและปัจจัยสู่ความสาเร็จในการจัดการกีฬาตามบริบทของ
ประเทศไทยและนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย และนาเสนอผลงาน
A study of information of sport effectiveness in an Asian country by
comparing the components and issues in Thailand’s role in sport management,
including analysis, synthesis, conclusion, interpretation, and presentation of the
results.
395591
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
2 หน่วยกิต
Thesis I, Option A2
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของงานวิจัยด้านการจัดการกีฬา
เพื่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทาเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย นาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และกรรมการประจาหลักสูตร
Preliminary study, analysis of research problems in sport
management, creating research topics, writing a concept paper, and presention to
advisors and committee chairperson.
395592
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis 2, Option A2
ศึก ษาข้ อ มูล ของประเด็น ที่ ส นใจในการพัฒ นาเป็ นวิ ท ยานิ พนธ์ อย่ า งละเอี ย ด
จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ เสนอร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Intensive study in research issues, writing a research proposal,
completing the draft proposal and submitting to an advisor, and then submitting a
draft proposal to the Graduate School for proposal approval by the committee.
395593
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Option A2
ปรั บ ปรุ ง โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์
ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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Revision of the research proposal as recommend by the Proposal
Exam Committee, data collection, data analysis, research report, thesis defense,
rewriting (if necessary), and submitting the completed thesis to the Graduate School.
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลั ก ษณะ และเปูา หมายการวิ จัย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย
การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristics and goals, type and research
process, research problem determination, variables and hypotheses, research design,
instruments and data collection method, data analysis, proposal and research report
writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and research
techniques in Social Sciences.
หมายเหตุ
ความหมายของรหัสวิชาในหลักสูตร เป็นจานวน 6 หลัก มีดังนี้
3. เลขสามหลักแรก แสดงสาขาวิชา
395 หมายถึง รายวิชาประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
366 หมายถึง รายวิชากลางของคณะศึกษาศาสตร์
4. เลขสามตัวหลังแสดงเลขกลุ่มประจาวิชา
4.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) เลข 5 แสดงถึง ระดับปริญญาโท
4.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2-3 หมายถึง วิชาเลือก
เลข 7 หมายถึง วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เลข 9 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

42

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

1*

2*

3*

4

5

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ / สาขา

นายปัญญา สังขวดี รองศาสตราจารย์
3240300579996

Ph.D. (Physical
Education)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
นายภูฟูา เสวกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(พลศึกษา)
3120600477804
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์ อาจารย์
เขยผักแว่น
3301600002821

นางสาวอาพัทธ์
เตียวตระกูล
3640100430596

อาจารย์

นายนิธิเดชน์
รองศาสตราจารย์
เชิดพุทธ
4101100005015

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สถาบัน/ประเทศ

ปัจจุบัน

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้

17

23

2527 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15

20

21

27

20

26

14

20

2552

AGRA University India

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ศษ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ปร.ด.(การศึกษา)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การกีฬา)

2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

2543
2536
2555
2548

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)

2523
2519

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ : * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
นายรัตนะ บัวสนธ์
ศาสตราจารย์
นายสาราญ มีแจ้ง
รองศาสตราจารย์
นายปัญญา สังขวดี
รองศาสตราจารย์
นายฉลอง ชาตรูประชีวิน
รองศาสตราจารย์
นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์
นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
รองศาสตราจารย์
นายวิทยา จันทร์ศิลา
รองศาสตราจารย์
นายนิธิเดชน์ เชิดพุทธ
รองศาสตราจารย์
นายอนุชา กอนพ่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายภูฟูา เสวกพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวจิติมา วรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวรินทร บุญยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายปกรณ์ ประจันบาน
นายรุจโรจน์ แก้วอุไร
นายดิเรก ธีระภูธร
นางสุภาณี เส็งศรี
นางสาวทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
นางเอื้อมพร หลินเจริญ
นางสาวสุกัญญา แช่มช้อย
นางสาวอัจฉรา ศรีพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีทวีทรัพย์
เขยผักแว่น
นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกูล
นายทักษ์ อุดมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วุฒิสูงสุด/สาขา
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. (Physical Education)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา)
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ด.(พลศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D.(Education and Human
Development)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ปร.ด.(การศึกษา)
ปร.ด.(การศึกษา)
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ลาดับที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ - สกุล

1
2
3

นางสาวสุปราณี ขวัญบุญจันทร์
นางสาวสาลี่ สุภาภรณ์
นายภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

4
5
6
7
8
9

นายนาชัย เลวัลย์
นายสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
พล.ต.สมนึก แสงนาค
นายพิชิต เมืองนาโพธิ์
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

วุฒิสูงสุด/สาขา

Ph.D. (Curriculum of PE.)
Ph.D. (Sport Psychology)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Recreation Adm.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Sport Management)
อาจารย์
ค.ด. (พลศึกษา)
อาจารย์
ค.ด. (พลศึกษา)
อาจารย์
Ph.D. (Sport Psychology)
อาจารย์
ปร.ด.(รัฐประสาสนศาสตร์)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการงานวิจัย ที่เรียนวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อของวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ กาหนดประเด็นปัญหาในการวิจัยทางการจัดการกีฬา สามารถออกแบบ
วางแผน และดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางกีฬาได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.2.2 มีทักษะความรู้ในการวางแผนการวิจัย ออกแบบการวิจัย สามารถดาเนิน
การวิจัยและแก้ปัญหาในการวิจัย
5.2.3 สามารถวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
5.2.4 มีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอรายงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
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5.3 ช่วงเวลา
นิสิตแผน ก แบบ ก2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาการวิจัยตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต สาหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2
5.5 การเตรียมการ
มีระบบการบริหารงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตตลอดระยะเวลาของการทา
วิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การวิพากษ์เค้าโครงงานวิจัย จัดประชุมโดยนิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2) การติดตามการดาเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง กาหนดช่วงเวลาให้นิสิตได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อติดตามการดาเนินงาน
3) จัดประชุมเพื่อให้นิสิตเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการ
4) การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดย
แบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ ไม่
มีค่าลาดับขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา (ซึ่งมิใช่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ถูกทวนสอบ)
ดาเนินการพิจารณาทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้
2. สุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ในแต่ละปีการศึกษา ที่เป็นรายวิชาบังคับจานวน 1
รายวิชา และรายวิชาอื่นๆจานวน 1 รายวิชา
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรู้จาก มคอ.5 และสุ่มสัมภาษณ์นิสิตร้อยละ 25 ของ
จานวนนิสิตที่เรียน
4. สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการภาควิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ประเมินคุณลักษณะจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
(ค) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
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(ช) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1 หลักสูตร
- การจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินหลักสูตร อย่างเป็นระบบ
- นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
1.2 การจัดการเรียนการสอน
- ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ดาเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
จริงแก่ผู้เรียน
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตพร้อมทั้งนาผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงในการเรียนการสอน
1.3 อาจารย์ผู้สอน
- กาหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร
- จัดทาระบบและการดาเนินงานในการพัฒนาอาจารย์
- ทาการประเมินผลการทางานตามภาระงานอย่างต่อเนื่อง
- นาผลการประเมินที่ได้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
- กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1.5 การพัฒนาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- กาหนดภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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- กาหนดวิธีการประเมินไว้อย่างเป็นระบบ
- นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1.6 การวัดและประเมินผล
- การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- มีกลไกหรือกระบวนการในการดาเนินการวัดและประเมินผล
- มีการประเมินและนาผลการประเมินมาพัฒนา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะศึกษาศาสตร์อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทั้ง
ห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง
ทรัพยากรการศึกษา/สารสนเทศของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์มีห้องสมุดย่อย (Self – Access) ให้บริการหนังสือ ตาราเฉพาะทาง
และสื่อการสอนต่างๆ โดยภาควิชาจะประสานกับห้องสมุดในการจัดซื้อหนังสือ ตารา หรือสื่อการสอน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีการดาเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน
หนังสือ ตาราต่างๆของห้องสมุดย่อย และมีการประสานงานกับหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เช่น
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น และด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งอานวยความ
สะดวกในการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ เช่นการรวบรวมสถิติการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของอาจารย์
และนิสิต
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตาม
หลักสูตร และได้ผลิตมหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบ
ของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ นิ สิ ต
นอกเหนื อไปจากความรู้ ต ามทฤษฎี เพื่ อเพิ่ม พูน ประสบการณ์ ก ารทางานในวิช าชี พจริ ง โดย
คณะกรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาและเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒ นาบุ คลากรให้ มีก ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
การศึกษาต่อ อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั
รับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการ
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การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และ
โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ
6.2ให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
 
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
 
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้  
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
 
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

2557 2558 2559

การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
















เกณฑ์การประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร
ผลการดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีการดาเนินงาน
ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ 6-12 ที่ถูกประเมินแต่ละปี ผลการ
ประเมินจะต้องอยู่ในระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 มีการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

