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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/สาขา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  
   สาขาวชิาพลศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
 ภาษาไทย ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 
 ภาษาองักฤษ Doctor of Education Program in Physical Education 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็ : ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พลศึกษา) 
   ช่ือยอ่  : ศษ.ด. (พลศึกษา) 
 ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Doctor of Education (Physical Education) 
   ช่ือยอ่  : Ed.D. (Physical Education) 
3. วชิาเอก 
 ไม่มี  
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
 ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
       หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 3 ปี 

   - แบบ 1.1 
    - แบบ 2.1 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
       จดัการศึกษาเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีส่ือสารภาษาไทยได ้
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
                   ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      5.5.1ใหป้ริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พลศึกษา) 
                   5.5.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา จะไม่สามารถน าวฒิุ
การศึกษาน้ีไปใชส้อบเพื่อขอรับใบประกอบวชิาชีพการศึกษา 
 5.6 การเขียนดุษฎนิีพนธ์ 
                   สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสูตร/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.1 เป็นหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

 6.2 โดยเร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป   
 6.3 คณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร
น้ีในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 

6.4 กรรมการสภาวชิาการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัองัคารท่ี 18 
สิงหาคม พ.ศ.2563 

6.5 สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัองัคารท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพทีป่ระกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
8.2 นกัวชิาการดา้นพลศึกษา 

 8.3 ผูฝึ้กสอนกีฬา 
 8.4 เจา้หนา้ท่ีพลศึกษา กีฬา ประจ าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.5 ผูน้ ากิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬา 

8.6 ผูป้ระกอบการดา้นการออกก าลงักาย กีฬา 
              8.7 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน าเมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

        ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์“สู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน”น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุขภายใตห้ลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนอง
ความตอ้งการบรรลุซ่ึงมีผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายไดร้ะดบัสูง หลุดพน้จาก
รายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่คงเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลงโดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้ม 
และบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิเช่น 
กระแสเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สังคมสูงอายุ การพฒันาประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมี
กรอบแนวคิด และหลกัการในการวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) การนอ้มน าและประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ(4) การ
พฒันา“สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในโมเดลท่ีเรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economic” หรือเศรษฐกิจท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมการปฏิรูปการวิจยัและการพฒันา เพื่อพฒันาบุคลากรและก าลงัสังคม เป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั ให้มีประสิทธิภาพในยุคสมยัท่ีเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป ในส่วนการศึกษาก็
ต้องให้ความสนใจในการเร่งพฒันานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นก าลังพลในอนาคตของประเทศ ให้มี
ความสามารถสร้างสรรค์งานวิจยันวตักรรมใหม่ๆ และมีทกัษะจ าเป็นในทศวรรษท่ี 21 สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้ง
สร้างคนใหมี้คุณภาพ เพื่อใหค้นเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ท่ีจะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญอยา่งย ัง่ยืน และสามารถ
แข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
         การพฒันาสังคมและวฒันธรรม จ าเป็นต้องพฒันาคนให้มีคุณภาพ ซ่ึงจ าเป็นต้องให้การศึกษาเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาและปรับปรุงทรัพยากรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างคุณภาพให้กบัทรัพยากรมนุษย์ในการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างทางสังคม และวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) จากยทุธศาสตร์ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การท่ีจะพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมนั้นตอ้งพฒันา
คนให้มีคุณภาพและศกัยภาพ และการพฒันาคนให้มีคุณภาพและศกัยภาพนั้นตอ้งค านึงถึงด้านการศึกษาซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพฒันา ปัจจุบนั น้ี สังคมตอ้งการบุคลากรวิชาชีพพลศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ สร้าง
นวตักรรมใหม่ท่ีมีคุณค่า พฒันาคนในสังคม และวฒันธรรมไทยให้มีคุณภาพ กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง เป็นการ
พฒันาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการดา้นพลศึกษาและกีฬา
ของชาติ ต่อไป  
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12. ผลกระทบและความจ าเป็นจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
                      จากผลกระทบการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และนวตักรรม จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร
ให้ตอบสนองและก้าวน าความเปล่ียนแปลง เพื่อผลิตนักศึกษาให้ความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจมีทกัษะความ
ช านาญในวิชาชีพทางพลศึกษา รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมและประเทศชาติอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูป
การศึกษาประกอบดว้ยการมุ่งพฒันากระบวนการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและรองรับ 
การพฒันาประเทศ การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจดัการระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา การพฒันาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความส าคญักับระบบส่ือสารและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาระบบการผลิต การสรรหา และการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
พฒันาระบบการบริหารจดัการการศึกษาดว้ยธรรมาภิบาล การสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการวิจยัเพื่อพฒันา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นความจ าเป็นและส าคญัต่อการพฒันา
หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้สามารถผลิตบณัฑิตได้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะการรับรู้และค านึงถึงกรอบวสิัยทศัน์ของระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี21 
อนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีในคร้ังน้ี 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
        มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี ท าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต การวจิยั บริการวชิาการและพฒันาดา้นพลศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ก าหนดใหน้กัศึกษาเนน้การวิจยัควบคู่กบัการคิดและแกปั้ญหา 
อนัเป็นการจดัการเพื่อผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นพลศึกษาของประเทศไทย 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของมหาวทิยาลัย 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิา ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
         ไม่มี 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
          ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
         บริหารจดัการโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซ่ึงด าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

     “เน้นการผลติดุษฎบีัณฑิตทางพลศึกษาทีส่ามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมจากการวจัิย  
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการพฒันาคุณภาพชีวติอย่างยัง่ยนื” 
 1.2 ความส าคัญ 

      การศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา เป็นการพฒันาผู ้เรียนให้มีศกัยภาพดา้น
พลศึกษาและการวิจยัในระดบัสูง กอปรกบัองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษาและการวิจยัจะเป็นเคร่ืองมือให้ผู ้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการพฒันาเชิงวิชาการ วิชาชีพและการคิดคน้ทางด้านองค์ความรู้ และนวตักรรม
ทางดา้นพลศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทความเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว 
และทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนืพร้อมกบัการพฒันาให้ผูเ้รียนมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีใหก้บัสังคม  

1.3 วตัถุประสงค์หลกัสูตร 
      หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตดุษฏีบณัฑิต 

ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
                   1.3.1 มีความรู้ความเช่ียวชาญในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดา้นสาขาวชิาพลศึกษา ให้
หลากหลาย และประยกุตใ์ชไ้ดก้บัผูเ้รียนวยัต่างๆ 
                   1.3.2 มีความรู้และทกัษะดา้นการวจิยัในระดบัสูงดา้นพลศึกษา 
                   1.3.3 สามารถคิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ๆหรือสร้างนวตักรรมทางดา้นพลศึกษา 
                   1.3.4  มีภาวะผูน้ าทางดา้นพลศึกษาโดยแสวงหาขอ้มูลท่ีทนัสมยั เพือ่การกา้วสู่สังคมโลก 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
    หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา มีแผนพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา
ยทุธศาสตร์ และตวับ่งช้ีความส าเร็จ ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ ภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร ดงัน้ี 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

2.1 แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

1. จดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรให้
มีมาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ.
ก าหนด 

1. พฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ
ระดบัสากล 
2. ติดตามและประเมินหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 
2. เล่มหลกัสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
มาตรฐาน ทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ติดตามการเปล่ียนแปลงตาม
ความตอ้งการของหน่วยงาน 
2. พฒันาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหท้ าผลงานทางวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
ท่ี สกอ ก าหนด 
3. ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ใหเ้ขา้รับการอบรมเพื่อพฒันา
ตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทาง
วชิาการและทนัสมยั 
4. วพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุ
ทางดา้นพลศึกษาทุกๆ 2 ปี 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต 
2. ผลความกา้วหนา้ทางวชิาการ
ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 
3. รายงานผลการอบรมสัมมนา 
4. รายงานผลการวพิากษ์
หลกัสูตร 
 
 
 

3. พฒันาความสามารถของ
บุคลากรในดา้นการเรียนการสอน
และการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สนบัสนุน ส่งเสริมการเขา้ร่วม
ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของ
คณาจารยด์า้นการจดัการเรียนการ
สอน การวดัผลและการประเมินผล 
2. สนบัสนุนและส่งเสริมการ
น าเสนอและตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยัของนกัศึกษาและ
คณาจารย ์
3. สนบัสนุนใหค้ณาจารยส์มคัร
ขอรับทุนการวจิยัจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อเป็นทุน
ส าหรับการวจิยั 
4. สร้างความร่วมมือและเครือข่าย

1. จ  านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. จ  านวนผลงานวจิยัของ
นกัศึกษาและคณาจารยท่ี์น าเสนอ
ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ
และระดบันานาชาติ 
3. จ านวนผลงานท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารวารระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ 
4. จ  านวนทุนวจิยัของคณาจารย ์
5. จ  านวนนกัศึกษา/คณาจารยท่ี์
ท าวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัและ/
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

2.1 แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

ทางดา้นการวิจยักบัมหาวทิยาลยั
และ/หรือสถาบนัวจิยัและ/หรือ
องคก์รวชิาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

หรือสถาบนัวิจยัและ/หรือองคก์ร
วชิาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
      การจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
      ไม่มี 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

       เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 
 
2. การด าเนินงานตาหลกัสูตร 
             2.1 วนัเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       - ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน 
       - ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     2.2.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

     2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาพลศึกษา และ/หรือ สาขาวชิาอ่ืนท่ี              
เก่ียวขอ้งจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

     2.2.3 ตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
       การจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นักศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ซ่ึง
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ  การท าวจิยัท่ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจระเบียบวธีิวจิยัและสถิติ  การวเิคราะห์ขอ้มูลและ 
การค านวณดว้ยโปรแกรมต่าง ๆ อีกทั้งนกัศึกษายงัตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการใชเ้พื่อการน าเสนอ
รายงาน และการเขา้ร่วมประชุมวชิาการต่างๆ  ซ่ึงนกัศึกษาอาจมีความรู้ ความสามารถไม่พอเพียง 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
                   จากปัญหาในหมวดท่ี 3 ขอ้ 2.3 ดงันั้น คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬาจึงจดัใหมี้การ 
ศึกษาเพิม่เติมในรายวชิาภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา  รายวชิาระเบียบวธีิวจิยัและสถิติทาง
พลศึกษาขั้นสูง  และรายวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ  ความเขา้ใจระเบียบวธีิวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษา โดยไม่นบัหน่วยกิต (Non credit) 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
     จ  านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะรับเขา้ศึกษา และคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรดงัต่อไป 

 
แบบ 1.1 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - - 5 5 5 

 
แบบ 2.1 

 
 
 
 
 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - - 30 30 30 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

      2.6 งบประมาณตามแผน 
                  2.6.1 งบประมาณรายได ้(หน่วย: บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
งบประมาณประจ าปี 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุง 2,527,000 5,054,000 7,581,000 7,581,000 7,581,000 
ค่าหน่วยกิต 5,600,000 11,200,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 

รวม 8,127,000 16,254,000 24,381,000 24,381,000 24,381,000 

                 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบประมาณประจ าปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

งบด าเนินงาน 
- หมวดค่าตอบแทน 
- หมวดค่าใชส้อย 
- หมวดค่าวสัดุ 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 
4,200,000 
875,000 
525,000 
525,000 

 
8,820,000 
1,837,500 
1,071,000 
357,000 

 
13,891,500 
2.894,063 
1,638,630 
546,210 

 
14,586,075 
3.038,766 
1,671,403 
557,134 

 
15,315,379 
3,190.704 
1,704,831 
568,277 

งบลงทุน 
- หมวดครุภณัฑ์ 

 
175,000 

 
175,000 

 
175,000 

 
175,000 

 
175,000 

รวมทั้งส้ิน 5,950,000 12,260,500 19,145,403 20,028,377 20,954,190 
   2.6.3 งบประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตดุษฎีบณัฑิตตามหลกัสูตร 183,559.47บาท/คน/ปี

 2.7 ระบบการศึกษา 
              ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนโอนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
             การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนโอนขา้มมหาวทิยาลยัเป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลกัสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 
แบบ 1.1 

เป็นแผนการศึกษาท่ีท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต และมีการก าหนดใหเ้รียนรายวชิา  
4 รายวชิาโดยไม่นบัหน่วยกิต และตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษาตามเกณฑต์ามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
แบบ 2.1 
 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัพร้อมทั้งเน้ือหาวิชา วิธีการและทกัษะการวิจยัในสาขาวิชาเฉพาะ
โดยมีหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
          โดยมีหลกัสูตร ดงัน้ี 

หมวดวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

- หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

12* 
- 
- 

48 

12* 
9 
3 

36 
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 48 48 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกติ 
 

 1. ผูท่ี้เขา้ศึกษาในแบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
คือ รายวชิา DPE 501 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา DPE 502 ระเบียบวิธีวจิยัทาง 
พลศึกษาและสถิติขั้นสูง DPE 503 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
DPE 504 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา โดยไม่นบัหน่วยกิต และจะตอ้งไดค้ะแนนการเรียนรายวชิาเป็น P 
 2. ผูท่ี้เขา้ศึกษาในแบบ 1.1 จะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาพลศึกษาและ 
มีประสบการณ์การท างานทางดา้นการศึกษาหรือดา้นการกีฬามาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

D
 

D
D 
 

 3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
              1. ความหมายของเลขประจ าวชิา 
 
หลกัเกณฑก์ารใหร้หสัวชิาในหลกัสูตร 
 
 
      หลกัที่ 5 คือ ล าดับรายวชิา เร่ิมตั้งแต่ 1,2,3 ....99 
      หลกัที่ 4 คือ รหัสกลุ่มวชิา 
       0 หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มวชิา 
      หลกัที่ 3 คือ รหัสหมวดวชิา 
       5 หมายถึง หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
                                                                                               6 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
       7 หมายถึง หมวดวชิาเลือก 
       8- 9 หมายถึง หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
 
                                                                                   หลกัที่ 1,2 คือ รหัสสาขาวชิาแทนด้วยอกัษร 2 ตัว 
 
      
รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 
 DPE           หมายถึง วชิาของสาขาวชิาพลศึกษา 
 เลขตัวที ่1  หมายถึง รหสัหมวดวชิา 
              เลข 5      หมายถึง หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
 เลข 6      หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
              เลข 7         หมายถึง หมวดวชิาเลือก 
              เลข 8-9      หมายถึง หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
 
 เลขตัวที ่2  หมายถึง รหสักลุ่มวชิา 
              เลข 0       หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มวชิา   
 เลขตัวที ่3  หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

แบบ 1.1 
1. หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็น P 
DPE 501 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา             3(2-2-5)* 

 (Academic English for Graduate Studies) 
DPE 502 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติขั้นสูง                       3(2-2-5)* 
 (Advanced Research Methodology in Physical Education and Statistics) 
DPE 503 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)* 

 (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 
DPE 504 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา                          3(2-2-5)* 
 (Seminar in Physical Education and Sport) 
2. หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์                                                                                                            48 หน่วยกติ 
DPE 801 ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 1.1                                                                  6(270) 

 (Dissertation 1, Type 1.1) 
DPE 802 ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 1.1                                                                6(270) 
 (Dissertation 2, Type 1.1) 
DPE 803 ดุษฎีนิพนธ์ 3 แบบ 1.1                                                                9(405) 

 (Dissertation 3, Type1.1) 
DPE 804 ดุษฎีนิพนธ์ 4 แบบ 1.1                                                               9(405) 

 (Dissertation 4, Type 1.1) 
DPE 805 ดุษฎีนิพนธ์ 5 แบบ 1.1                                                                9(405) 

 (Dissertation 5, Type 1.1) 
DPE 806 ดุษฎีนิพนธ์ 6 แบบ 1.1                                                                 9(405) 
 (Dissertation 6, Type 1.1) 
แบบ 2.1 
1. หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็น P 
DPE 501 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา              3(2-2-5)* 
 (Academic English for Graduate Studies) 
DPE 502 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติขั้นสูง                       3(2-2-5)* 
 (Advanced Research Methodology in Physical Education and Statistics) 
DPE 503 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)* 

 (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

DPE 504 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา                          3(2-2-5)* 
 (Seminar in Physical Education and Sport) 

2. หมวดวชิาบังคับ            9 หน่วยกติ 
DPE 601 การวเิคราะห์และการออกแบบหลกัสูตรพลศึกษา 3(2-2-5) 
 (Analysis and Design of Physical Education Curriculum) 
DPE 602 กลยทุธ์การสอนและการประเมินทางพลศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 (Advanced Instructional Strategies and Evaluation in Physical Education) 
DPE 603 การวเิคราะห์แนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษท่ี 21              3(2-2-5) 
  (Analysis of Trends in Administration in Physical Education and Sport in the 21st Century) 
3. หมวดวชิาเลอืก ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่      3 หน่วยกติ 
DPE 701 การพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนพลศึกษา                                                     3(2-2-5) 

 (Development of Competencies for Physical Education Teacher) 
DPE 702 การพฒันานวตักรรมทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)  
 (Development of Innovations in Physical Education and Sport) 
DPE 703 การประเมินโครงการพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 

 (Evaluation of Physical Education and Sport Project) 
DPE 704 ยทุธศาสตร์การพฒันาพลศึกษา 3(2-2-5) 

 (Strategies of Physical Education Development) 
DPE 705 ภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง                                   3(2-2-5) 

 (Leadership in Change Management) 
DPE 706 การศึกษารายกรณีทางพลศึกษาและกีฬา                                           3(2-2-5) 
 (Independent Studies in Physical Education and Sport) 
4. หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์         36 หน่วยกติ 
DPE 901 ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 2.1    4(180) 

 (Dissertation 1, Type 2.1) 
DPE 902 ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 2.1    6(270) 

 (Dissertation 2, Type 2.1) 
DPE 903 ดุษฎีนิพนธ์ 3 แบบ 2.1                                    8(360) 

 (Dissertation 3, Type 2.1) 
DPE 904 ดุษฎีนิพนธ์ 4 แบบ 2.1                                    9(405) 

 (Dissertation 4, Type 2.1) 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

DPE 905 ดุษฎีนิพนธ์ 5 แบบ 2.1                                    9(405) 
 (Dissertation 5, Type 2.1) 

ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 

 ผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา จะตอ้งสอบผา่นการวดัความรู้
ทกัษะภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้

 3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการจัดการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา แบบ 1.1 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 502 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติขั้นสูง 3(2-2-5)* 

DPE 504 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)* 

DPE 801 ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6(270) 

 รวม 6 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 501 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

DPE 503 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง 
สถิติ 

3(2-2-5)* 

DPE 802  ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6(270) 

 รวม 6 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 การสอบวดัคุณสมบติั  

DPE 803 ดุษฎีนิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9(405) 

 รวม 9 

 
ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 804 ดุษฎีนิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9(405) 

 รวม 9 

 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 805 ดุษฎีนิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9(405) 

 รวม 9 

 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 806 ดุษฎีนิพนธ์ 6 แบบ 1.1 9(405) 

 รวม 9 

 
 
 
 
 
 



17 
 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

แผนการจัดการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา แบบ 2.1 
ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 501 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

DPE 502 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติขั้นสูง 3(2-2-5)* 

DPE 504 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)* 

 รวม - 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 601 การวเิคราะห์และการออกแบบหลกัสูตรพลศึกษา 3(2-2-5) 

DPE 602 กลยทุธ์การสอนและการประเมินทางพลศึกษาขั้นสูง 3(2-2-5) 

DPE 603 การวเิคราะห์แนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬาในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

DPE 901 ดุษฎีนิพนธ์ 1 แบบ 2.1 4(180) 

 รวม 13 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 503 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 

3(2-2-5)* 

DPE xxx วชิาเลือก             3(2-2-5) 

 การสอบวดัคุณสมบติั  

DPE 902 ดุษฎีนิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6(270) 

 รวม 9 
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หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 903 ดุษฎีนิพนธ์ 3 แบบ 2.1 8(360) 

 รวม 8 

 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 904 ดุษฎีนิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9(405) 

 รวม 9 

 

ปีการศึกษาที ่3 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

DPE 905 ดุษฎีนิพนธ์ 5 แบบ 2.1 9(405) 

 รวม 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


