
รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาพลศึกษา 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2563 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/สาขา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา  

 สาขาวชิาพลศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 
 ภาษาองักฤษ Master of Education Program in Physical Education 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเตม็    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศึกษา) 
 ช่ือยอ่      ศษ.ม. (พลศึกษา) 
                  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Education (Physical Education) 
               ช่ือยอ่     M.Ed. (Physical Education) 
 

3. วชิาเอก 
 ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
 ไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
     5.1   รูปแบบ 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 2 ปี 
                - แผน ก แบบ ก 1 
                - แผน ก แบบ ก 2 
                - แผน ข 
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    5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  จดัการศึกษาเป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน  
    5.3 การรับเข้าศึกษา 
            รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีส่ือสารภาษาไทยได ้
     5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
              ไม่มี 
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
           5.5.1 ใหป้ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศึกษา) 
           5.5.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จะไม่สามารถน าวุฒิ
การศึกษาน้ีไปใชส้อบเพื่อขอรับใบประกอบวชิาชีพการศึกษา 
     5.6 การเขียนวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
           สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสูตร/เห็นชอบหลกัสูตร 
     6.1 เป็นหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.2563) 
     6.2 โดยเร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป  
     6.3 คณะกรรมการพิจารณาวพิากษห์ลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ใหค้วาม 
เห็นชอบหลกัสูตรน้ีในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 
     6.4 กรรมการสภาวชิาการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุม คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัองัคารท่ี 18  
สิงหาคม  พ.ศ.2563 
     6.5 สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัองัคารท่ี 25 สิงหาคม   
พ.ศ.2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
             หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ  ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพทีป่ระกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย/์ผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา 
8.2 นกัวชิาการดา้นพลศึกษา 

     8.3 ผูฝึ้กสอนกีฬา 
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       8.4 เจา้หนา้ท่ีพลศึกษา กีฬา ประจ าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
     8.5 ผูน้  ากิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬา 
             8.6 ผูป้ระกอบการดา้นการออกก าลงักาย กีฬา 
             8.7 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
         มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน าเมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
         ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้  าหนดวิสัยทศัน์ 
“สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย ัง่ยืน”น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลัก  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และตอบสนองความตอ้งการบรรลุซ่ึงมีผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายไดร้ะดบัสูง หลุดพน้จากรายไดป้านกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่คงเสมอ
ภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงโดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ซ่ึงใน
ปัจจุบนัประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้ม และบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียง ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิเช่น กระแสเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้สู่สังคมสูงอายุ การพฒันาประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีกรอบแนวคิด และหลกัการใน
การวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนยก์าร
ของการพฒันาส่วนร่วม  (3) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ(4) การพฒันา“สู่
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในโมเดลท่ีเรียกวา่ “ประเทศไทย 4.0” โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economic” หรือ
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมการปฏิรูปการวิจยัและการพฒันา เพื่อพฒันาบุคลากรและก าลงัสังคม 
เป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ให้มีประสิทธิภาพในยุคสมัยท่ีเศรษฐกิจและสังคม
เปล่ียนแปลงไป ในส่วนการศึกษาก็ตอ้งใหค้วามสนใจในการเร่งพฒันานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาอนัเป็น
ก าลงัพลในอนาคตของประเทศ ใหมี้ความสามารถสร้างสรรคง์านวิจยันวตักรรมใหม่ๆ และมีทกัษะจ าเป็น
ในทศวรรษท่ี 21 สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อให้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ท่ีจะ
น าพาประเทศไปสู่ความเจริญอยา่งย ัง่ยนื และสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  

        การพฒันาสังคมและวฒันธรรม จ าเป็นตอ้งพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้การศึกษา
เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาและปรับปรุงทรัพยากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างคุณภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ในการประกอบอาชีพ สามารถ
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ด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างทางสังคม และวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
12. ผลกระทบและความจ าเป็นจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบั 
พนัธกจิของสถาบัน 
            12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
        จากผลกระทบการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และนวตักรรม จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
หลกัสูตรให้ตอบสนองและก้าวน าความเปล่ียนแปลง เพื่อผลิตนักศึกษาให้ความรู้ความสามารถ ความ
เขา้ใจมีทกัษะความช านาญในวิชาชีพทางพลศึกษา รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
            12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
        มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ท าหน้าท่ีผลิตบณัฑิต การวิจยั บริการวิชาการและพฒันาดา้นพล
ศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ก าหนดให้นกัศึกษาเนน้การวิจยัควบคู่กบัการคิดและแกปั้ญหา 
อนัเป็นการจดัการเพื่อผลิตและพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นพลศึกษาของประเทศไทย 
   
  13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของมหาวทิยาลัย 
            13.1 กลุ่มวชิา / รายวชิา ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ/ ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
         ไม่มี 
            13.2 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหภ้าควชิา / หลกัสูตรอ่ืนตอ้งมาเรียน 
         ไม่มี 
            13.3 การบริหารจดัการ 
         บริหารจดัการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซ่ึงด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
            “พลศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” 

1.2 ความส าคัญ 
            พลศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม
และการกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและการออกก าลงักาย ดงันั้นหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา จึงเป็นหลกัสูตร
ท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการเรียนรู้รวมถึงการวิจยั การใชเ้ทคโนโลยีได้
อยา่งเท่าทนัและสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว 
และทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 
     1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
            เพื่อผลิตมหาบณัฑิตสาขาวชิาพลศึกษา ท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพพลศึกษาสามารถจดัการและประยุกตใ์ชอ้งค์
ความรู้ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม 
           1.3.2 มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ดา้นพลศึกษาท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์นการพฒันาการศึกษา
ของประเทศชาติไดแ้ละการยกระดบัคุณภาพชีวติของคนไทย 
  1.3.3 มีทกัษะดา้นปัญญาความสามารถในการพฒันาและถ่ายทอดวชิาพลศึกษาท่ีเอ้ือต่อการบริหาร
จดัการพลศึกษาและน าไปใชเ้พื่อพฒันาตนเอง สังคมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  
  1.3.4 มีความสามารถในการส่ือสาร การใหค้  าปรึกษา  ค  าแนะน า มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ มีจิตไมตรี ใชว้จิารณญาณในการแกปั้ญหา และขจดัขอ้โตแ้ยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สามารถปฏิบติัได ้
  1.3.5 มีทกัษะความสามารถในการพิจารณาวเิคราะห์เชิงตวัเลข แสวงหาและน าเสนอ แนวทางใน
การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้ขา้มศาสตร์มาใชพ้ฒันาตนเอง และพฒันางานไดดี้  
         1.3.6 มีสมรรถนะทางดา้นการจดัการเรียนรู้ การวจิยั การบริหารและการพฒันาพลศึกษา 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
     หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา  มีแผนพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของ
แผนการพฒันายทุธศาสตร์ และตวับ่งช้ีความส าเร็จ ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ปี นบัจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดงัน้ี 

2.1 แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. แผนพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล 
 

1. การจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  โดยมุ่งเนน้การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้
ใหม่/นวตักรรม 
2. การบูรณาการทั้งแบบ Horizontal 
และ Vertical Integration ของ
รายวชิาต่างๆ 

1. ทุกรายวชิามีการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning ตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ข้ึนไปของเวลาเรียน 
2. จ านวนรายวชิาท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ
เช่ือมโยงประเด็นดา้นการสอน
และการบริหารจดัการพลศึกษา 

2. แผนการพฒันาอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพฒันาความรู้ดา้นการจดั
การศึกษา การเรียนการสอนส าหรับ
อาจารยใ์หม่ 
2. การพฒันาศกัยภาพทางวชิาการ
ของอาจารย ์โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุม 
สัมมนา และฝึกอบรมของอาจารย ์
3. สนบัสนุนใหมี้การขอรับทุน
สนบัสนุนการวจิยัจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก รวมถึงการ
เขียนต ารา การผลิตผลงานวจิยั
ตีพิมพท์ั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวชิาการ 
4. การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
และ/หรือภาษาจีนของอาจารย ์

1. ร้อยละของอาจารยใ์หม่ท่ีผา่น
การฝึกอบรมการจดัการเรียนการ
สอน 
2. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
3. ร้อยละของอาจารยท่ี์ไดรั้บการ
พฒันาทางวชิาการอยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง 
4. จ านวนผลงานทางวชิาการท่ี
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการหรือ
น าเสนอเผยแพร่ 
5. อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษและ/หรือ
ภาษาจีนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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2.1 แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. แผนพฒันานกัศึกษา 1. การส่งเสริมใหน้กัศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ โดยสอดแทรก
ในรายวชิา 
2. สนบัสนุนใหเ้พิ่มสมรรถนะดา้น
การใชภ้าษาองักฤษในการจดัการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวชิา ดา้น
บทความวจิยั บทความวชิาการ ส่ือ
และเน้ือหาภาษาองักฤษใหก้บั
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเผยแพร่
ผลงานวชิาการต่างๆ เป็น
ภาษาองักฤษ 
4. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

1. จ  านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. ค่าเฉล่ียของจ านวนนกัศึกษา
ในแต่ละรุ่นท่ีผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษในแต่ละปีการศึกษา
3. จ  านวนผลงานวชิาการท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ 
4. จ  านวนนกัศึกษาในการเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

4. การพฒันางานวจิยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาการศึกษา
ทางวชิาชีพพลศึกษา 

1. สนบัสนุนงานวจิยัในประเด็นท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
การศึกษาทางวชิาชีพพลศึกษาใน
สังคมโลก 
2. สนบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวชิาดว้ยบทความ
วจิยั บทความวชิาการ ส่ือและเน้ือหา
ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาทางวชิาชีพ
พลศึกษา ในสังคมโลกใหก้บั
นกัศึกษา 

1. จ  านวนโครงการวจิยั หรือ 
วทิยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์ 
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2.1 แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

5. พฒันาบุคลากรดา้นการท าวจิยั
และการเรียนการสอน 

1. สนบัสนุนให้อาจารยท์  าวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนหรือท าวจิยั
ร่วมกบัคณาจารยใ์นสถาบนัอ่ืน 
2. สนบัสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
3. สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุม
วชิาการหรือน าเสนอผลงานวชิาการ
หรือศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. บูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวชิาการเพื่อความเขม้แขง็
ของการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติั 

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
งานวจิยั 
2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
ผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้
ร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอ
ผลงานวชิาการหรือศึกษาดูงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการและ
วชิาชีพท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันาเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของสังคมต่ออาจารย์
ประจ า 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
  การจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษา  ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
          ไม่มี 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั และไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 
2. การด าเนินงานตาหลกัสูตร 
    2.1 วนัเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         - ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน 
         - ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           2.2.1 เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
           2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาพลศึกษา ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ จะตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
           2.2.3 ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
            นกัศึกษาเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรอาจประสบปัญหาดา้นการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีตอ้ง
คน้ควา้ และพึ่งพาตนเอง ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่างๆ ทกัษะการใช้
เทคโนโลย ี
     



10 
 

    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
            คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา มีวธีิการด าเนินการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัต่อไปน้ี 
            2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนกัศึกษาแรกเขา้เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา  

การเขา้ใชห้อ้งสมุดทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ 
            2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 
            2.4.3 ก าหนดใหอ้าจารยฝึ์กนกัศึกษาใหว้เิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อม
ทั้งเขียนรายงานการวเิคราะห์บทความวชิาการ และบทความวจิยัในแต่ละรายวชิา 

       2.4.4 ก าหนดใหแ้ต่ละรายวชิาตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนและฝึกใหน้กัศึกษาใชง้านไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
            2.4.5 ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบนัใหแ้ก่นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       แผน ก แบบ ก 1 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 

ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - 5 5 5 5 

 

       แผน ก แบบ ก 2 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - 15 15 15 15 
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      แผน ข 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปีท่ี 1 10          10 10 10 10 

ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนทีค่าดว่าจะจบ - 10 10 10 10 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
            2.6.1 งบประมาณรายได ้(หน่วย: บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
งบประมาณประจ าปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุง   700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 
ค่าหน่วยกิต 2,900,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 

รวม 3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 
         

           2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายการ 
งบประมาณประจ าปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

งบด าเนินงาน 
- หมวดค่าตอบแทน 
- หมวดค่าใชส้อย 
- หมวดค่าวสัดุ 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 

 
2,100,000 
700,000 
500,000 
200,000 

 
2,205,000 
1,470,000 
1,020,000 
408,000 

 
2,315,250 
1,543,500 
1,040,400 
5,315,310 

 
2,431,013 
1,620,675 
1,061,208 
424,483 

 
2,552,563 
1,701,709 
1,082,432 
432,973 

งบลงทุน 
- หมวดครุภณัฑ์ 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

รวมทั้งส้ิน 3,900,000 5,503,000 5,715,310 5,937,379 6,169,677 
2.6.3 งบประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตมหาบณัฑิตตามหลกัสูตร 155,626.83 บาท/คน/ปี 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
              ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
        2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนโอนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
               การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนโอนขา้มมหาวิทยาลยัเป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
          3.1 หลกัสูตร  
       3.1.1 จ านวนหน่อยกติ  
                 แผน ก แบบ ก 1 
     เป็นแผนการศึกษาท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน 42 หน่วยกิต และมีการก าหนดให้เรียน
รายวชิา 3 รายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกิต และตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ตามเกณฑต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด นอกจากน้ีตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการของหลกัสูตร 
                 แผน ก แบบ ก 2 
     เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัพร้อมทั้งเน้ือหาวิชา วิธีการและทกัษะการวิจยัในสาขาวิชา
เฉพาะโดยมีหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต 
                 แผน ข 
                 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการคน้ควา้อิสระพร้อมเน้ือหาวิชา วิธีการและทกัษะการคน้ควา้อิสระ
ในสาขาวชิาเฉพาะโดยมีหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 42 หน่วยกิต  
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร (จดัการศึกษาเป็น 3 แผน)           

หมวดวชิา 
จ านวนหน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
- หมวดวชิาพื้นฐานทางพลศึกษา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
- วทิยานิพนธ์ 
- สารนิพนธ์ 

- 
- 
- 

42 
- 

9 
15 
6 

12 
- 

9 
15 
12 
- 
6 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 42 42 42 
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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 
                                                                                                 0 หมายถึง หมวดวชิาปรับพื้นฐาน 
                                                                                                 4  หมายถึง หมวดวชิาพื้นฐานพลศึกษา 
         5 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
         6 หมายถึง หมวดวชิาเลือก 
         7-8 หมายถึง วทิยานิพนธ์ 
                                                                                                  9 หมายถึง  สารนิพนธ์ 
 
หลกัที่ 1,2 คือ รหัสสาขาวชิาแทนด้วยอกัษร 2 ตัว 
 
รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 
        MPE หมายถึง รายวชิาของสาขาวชิาพลศึกษา 
       เลขตัวที ่1  หมายถึง   รหสัหมวดวชิา 
          เลข 0     หมายถึง       หมวดวชิาปรับพื้นฐาน  
           เลข 4     หมายถึง       หมวดวชิาพื้นฐานทางพลศึกษา  
           เลข 5      หมายถึง       หมวดวชิาบงัคบั 
           เลข 6      หมายถึง       หมวดวชิาเลือก 
           เลข 7-8    หมายถึง       วทิยานิพนธ์ 
           เลข 9      หมายถึง   สารนิพนธ์ 
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   เลขตัวที ่2  หมายถึง  รหสักลุ่มวชิา 
          เลข 0   หมายถึง  ไม่ระบุกลุ่มวชิา  
   เลขตัวที ่3  หมายถึง  ล าดบัรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
2) รายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร 
     หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็น P 
      MPE 001     พื้นฐานทางพลศึกษา 1                      3(2-2-5)* 
                           (Fundamental in Physical Education 1) 
      MPE 002     พื้นฐานทางพลศึกษา 2                      3(2-2-5)* 
                           (Fundamental in Physical Education 2) 
      MPE 003     ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา                                                           3(2-2-5)* 
                           (English for Graduate Studies)  
              นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียนวชิา MPE 003 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา กรณีผูเ้ขา้ศึกษาไม่
ส าเร็จการศึกษาทางพลศึกษา จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 2 รายวชิา คือ MPE 001 พื้นฐาน
ทางพลศึกษา 1 และ MPE 002 พื้นฐานทางพลศึกษา 2 ยกเวน้ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีเคยเรียนวชิากายวภิาคศาสตร์ของ
มนุษยม์าแลว้ ไม่ตอ้งเรียนรายวชิา MPE 002 พื้นฐานทางพลศึกษา 2  
     แผน ก แบบ ก 1  
  1) รายวชิาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ      
       MPE 402     ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ                                            3(2-2-5)* 
                           (Research Methodology in Physical Education and Statistics)       
       MPE 403     สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก                                                         3(2-2-5)* 
                            (Seminar in Global Physical Education) 
 หมายเหตุ   เป็นรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็น P 
2) วทิยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1                                                                                  42 หน่วยกติ 
       MPE 701      วทิยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1                                         9(405)                           
                            (Thesis 1, Type A 1) 
        MPE 702     วทิยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1                                          9(405)                                 
                            (Thesis 2, Type A 1) 
        MPE 703     วทิยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1                                         12(540)                                   
                            (Thesis 3, Type A 1) 
        MPE 704     วทิยานิพนธ์ 4 แบบ ก 1                                                                   12(540)                                 
                            (Thesis 4, Type A 1) 
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   แผน ก แบบ ก 2 
1) หมวดวชิาพืน้ฐานทางพลศึกษา                            9  หน่วยกติ 
          MPE 401      ประเด็นร่วมสมยัทางพลศึกษา                               3(2-2-5) 
                               (Contemporary Issues in Physical Education) 
          MPE 402      ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ                                                           3(2-2-5) 
                              (Research Methodology in Physical Education and Statistics)  
          MPE 403     สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก                                                                3(2-2-5) 
                              (Seminar in Global Physical Education) 

2) หมวดวชิาบังคับ                                                                                                                 15 หน่วยกติ 
           MPE 501      การวเิคราะห์และการพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา                             3(2-2-5) 
                                (Analysis and Development Physical Education Curriculum) 
           MPE 502     การพฒันาการจดัการเรียนรู้ทางพลศึกษา                                            3(2-2-5) 
                                (Developing in Physical Education Learning) 
           MPE 503     การพฒันาความฉลาดรู้ทางกาย                                                                     3(2-2-5) 
                                (Developing Physical Literacy) 
           MPE 504     การวดัและประเมินผลทางพลศึกษาขั้นสูง                 3(2-2-5) 
                                (Advanced Measurement and Evaluation in Physical Education) 
           MPE 505     การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษา                                                          3(2-2-5) 

                  (Administration and Supervision in Physical Education) 

3) หมวดวชิาเลอืก ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่                                       6  หน่วยกติ           

           MPE 601     จิตวทิยาการกีฬาส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬา                 3(2-2-5) 
                                (Sport Psychology for Coach) 
           MPE 602     กฎหมายกีฬา                                 3(2-2-5) 
                                (Sport Law) 
           MPE 603     พลศึกษากบันวตักรรมสมยัใหม่                       3(2-2-5) 
                                (Physical Education in Modern Innovation) 
           MPE 604     การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย                                                                        3(2-2-5) 
                                (Sport Activity Promotion)  
           MPE 605      การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการกีฬา                                                             3(2-2-5) 
                                (Sport Performance Analysis) 
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           MPE 606      ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริหารจดัการรายการกิจกรรมกีฬา                 3(2-2-5) 
                                 (Sport Facility and Event Management) 
           MPE 607      ความปลอดภยัและการบริหารจดัการความเส่ียงทางพลศึกษาและการกีฬา     3(2-2-5) 
                                 (Safety and Risk Management in Physical Education and Sport)  
4) หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2                12 หน่วยกติ 
           MPE 801      วทิยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2                                                       3(135)                             
                                 (Thesis 1, Type A 2) 
           MPE 802      วทิยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2                                                       3(135)                           
                                (Thesis 2, Type A 2) 
          MPE 803       วทิยานิพนธ์ 3 แบบ ก 2                                                           6(270)                   
                               (Thesis 3, Type A 2) 
 
     แผน ข 
1) หมวดวชิาพืน้ฐานทางพลศึกษา                                9 หน่วยกติ 
         MPE 401     ประเด็นร่วมสมยัทางพลศึกษา                        3(2-2-5) 
                               (Contemporary Issues in Physical Education) 
          MPE 402      ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ                                                             3(2-2-5) 
                               (Research Methodology in Physical Education and Statistics)  
          MPE 403       สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก                                                                  3(2-2-5) 
                                (Seminar in Global Physical Education) 

2) หมวดวชิาบังคับ                                                                                                                    15 หน่วยกติ 
          MPE 501       การวเิคราะห์และการพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา                     3(2-2-5) 
                               (Analysis and Development Physical Education Curriculum) 
          MPE 502       การพฒันาการจดัการเรียนรู้ทางพลศึกษา                                                  3(2-2-5) 
                                 (Developing in Physical Education Learning) 
          MPE 503       การพฒันาความฉลาดรู้ทางกาย                                                                       3(2-2-5) 
                                 (Developing Physical Literacy) 
           MPE 504      การวดัและประเมินผลทางพลศึกษาขั้นสูง                   3(2-2-5) 
                                 (Advanced Measurement and Evaluation in Physical Education) 
           MPE 505      การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษา                                             3(2-2-5) 

                 (Administration and Supervision in Physical Education) 
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3) หมวดวชิาเลอืก ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่                                      12  หน่วยกติ           
           MPE 601      จิตวทิยาการกีฬาส าหรับผูฝึ้กสอนกีฬา                                   3(2-2-5) 
                                 (Sport Psychology for Coach) 
           MPE 602      กฎหมายกีฬา                         3(2-2-5) 
                                 (Sport Law) 
           MPE 603      พลศึกษากบันวตักรรมสมยัใหม่                  3(2-2-5) 
                                 (Physical Education in Modern Innovation) 
           MPE 604      การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย                                            3(2-2-5) 
                                (Sport Activity Promotion)  
           MPE 605      การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการกีฬา 3(2-2-5) 
                                (Sport Performance Analysis) 
           MPE 606      ส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริหารจดัการรายการกิจกรรมกีฬา             3(2-2-5) 
                                (Sport Facility and Event Management) 
           MPE 607      ความปลอดภยัและการบริหารจดัการความเส่ียงทางพลศึกษาและการกีฬา 3(2-2-5) 
                       (Safety and Risk Management in Physical Education and Sport )   

4) หมวดวชิาสารนิพนธ์                               6  หน่วยกติ 
           MPE 901      สารนิพนธ์ 1                                                                        3(135) 
                                (Research Paper 1) 
           MPE 902     สารนิพนธ์ 2                                                                        3(135) 
                               (Research Paper 2) 
ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา จะตอ้งสอบผา่นการวดัความรู้
ทกัษะภาษาองักฤษ ไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้
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3.1.4 แผนการศึกษา 
               แผนการจัดการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 402 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ 3(2-2-5)* 

MPE 403 สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก 3(2-2-5)* 

MPE 701 วทิยานิพนธ์ 1 แบบ ก 1 9(405) 

                                                    รวม 9 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 003 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

MPE 702 วทิยานิพนธ์ 2 แบบ ก 1 9(405) 

 รวม 9 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 การสอบประมวลความรู้  

MPE 703 วทิยานิพนธ์ 3 แบบ ก 1 12(540) 

 รวม 12 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 704 วทิยานิพนธ์ 4  แบบ ก 1 12(540) 

 รวม 12 
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          แผนการจัดการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 401 ประเด็นร่วมสมยัทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

MPE 402 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ 3(2-2-5) 

MPE 403 สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก 3(2-2-5) 

MPE 501 การวเิคราะห์และการพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา 3(2-2-5) 

MPE 001 พื้นฐานทางพลศึกษา 1  3(2-2-5)* 

 รวม 12 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 502 การพฒันาการจดัการเรียนรู้ทางพลศึกษา   3(2-2-5) 

MPE 504 การวดัและประเมินผลทางพลศึกษาขั้นสูง                                                  3(2-2-5) 

MPE xxx วชิาเลือก 3(x-x-x) 

MPE 002 พื้นฐานทางพลศึกษา 2 3(2-2-5)* 

MPE 003 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

MPE 801 วทิยานิพนธ์ 1 แบบ ก 2 3(135) 

 รวม 12 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 503 การพฒันาความฉลาดรู้ทางกาย                                         3(2-2-5) 

MPE 505 การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษา      3(2-2-5) 

MPE xxx หมวดวชิาเลือก 3(2-2-5) 

MPE 802 วทิยานิพนธ์ 2 แบบ ก 2 3(135) 

 รวม 12 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 
การสอบประมวลความรู้ 

 
MPE 803 วทิยานิพนธ์ 3 แบบ ก 2 6(270) 

 รวม 6 

 
 แผนการจัดการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา แผน ข 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 401 ประเด็นร่วมสมยัทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

MPE 402 ระเบียบวธีิวจิยัทางพลศึกษาและสถิติ 3(2-2-5) 

MPE 403 สัมมนาทางพลศึกษาในสังคมโลก 3(2-2-5) 

MPE 501 การวเิคราะห์และการพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา 3(2-2-5) 

MPE 001 พื้นฐานทางพลศึกษา 1  3(2-2-5)* 

 รวม 12 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 502 การพฒันาการจดัการเรียนรู้ทางพลศึกษา   3(2-2-5) 

MPE 504 การวดัและประเมินผลทางพลศึกษาขั้นสูง                                                  3(2-2-5) 

MPE xxx วชิาเลือก 3(2-2-5) 

MPE xxx วชิาเลือก              3(2-2-5) 

MPE 002 พื้นฐานทางพลศึกษา 2    3(2-2-5)* 

MPE 003 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา              3(2-2-5)* 

 รวม 12 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

MPE 503 การพฒันาความฉลาดรู้ทางกาย                                         3(2-2-5) 

MPE 505 การบริหารและการนิเทศทางพลศึกษา      3(2-2-5) 

MPE xxx วชิาเลือก 3(2-2-5) 

MPE 901 สารนิพนธ์ 1  3(135) 

 รวม 12 

 

ปีการศึกษาที ่2 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 
การสอบประมวลความรู้ 

 
MPE xxx วชิาเลือก 3(2-2-5) 

MPE 902 สารนิพนธ์ 2 3(135) 

 รวม 6  

 


