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สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา 
 ภาษาอังกฤษ   Master of Education Program in Physical Education and Sport 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษาและกีฬา) 
 อักษรย่อภาษาไทย   ศษ.ม. (พลศึกษาและกีฬา) 
 ภาษาอังกฤษ     Master  of  Education (Physical Education and Sport) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Physical Education and Sport) 
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  37  หน่วยกิต 
 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี 
 
การดำเนินการหลักสูตร 

วัน – เวลา  ในการดำเนนิการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่  1 เดือน  สิงหาคม  -  เดือน  พฤศจิกายน  
ภาคการศึกษาที่  2 เดือน  มกราคม  -  เดือน  พฤษภาคม  
ภาคฤดูร้อน  - ไม่มี – 

หมายเหตุ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

(1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต (12) (12) 
(2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 
(3) หมวดวิชาพ้ืนฐาน 3 3 
(4) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

(4.1) วิชาเอกบังคับ 
(4.2) วิชาเอกเลือก 

 
15 
6 

 
18 
12 

(5) หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(5.1) วิทยานิพนธ์ 
(5.2) การค้นคว้าอิสระ 

 
12 
- 

 
- 
3 

(6) การสอบประมวลความรู้ - 0* 
                                      รวม 37 37 

 

* หมายเหตุ  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียน 
และ/หรือ  ปากเปล่าในหมวดวิชาเฉพาะ ผู้มีสิท ธิสอบจะต้องสอบผ่านทุกกระบวนวิชา                
ตามข้อกำหนดของหลักสูตร คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชาสำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข   

 รหัส/ช่ือวิชา/จำนวนหน่วยกิต/ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติ/ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง  
 สำหรับแผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อกระบวน หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ 
    (1 หน่วยกิต) 

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน MER6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)
3. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน    
    (ไม่นับหน่วยกิต) RPE6004 ภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและกีฬา (3)(3-0-6)
 RPE6001 วิทยาศาสตร์การกีฬา* (3)(3-0-6) 
 RPE6002 ปรัชญา หลักสูตร การสอน การวัดและการประเมินผลทาง (3)(3-0-6) 
  พลศึกษา*  
 RPE6003 ทักษะกีฬาและการสอน* (3)(2-2-4) 
4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา    

    4.1 วิชาเอกบังคับ    

          (15 หน่วยกิต) RPE6103 การบริหารการพลศึกษาและการกีฬา 3(3-0-6)
 RPE6301 สรีรวิทยาการออกกำลังกายข้ันสูง  3(3-0-6)
 RPE6501 ปรัชญา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(3-0-6) 
 RPE6502 การวัดประเมินผลทางพลศึกษาและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 RPE6701 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
    4.2 วิชาเอกเลือก    
          (6 หน่วยกิต) RPE6101 การจัดการพลศึกษาและกีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ 3(3-0-6)
 RPE6102 การบริหารเคร่ืองอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6104 การบริหารธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6105 การบริหารโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6106 การจัดการนันทนาการ 3(3-0-6) 
 RPE6302 หลักและวิธีการฝึกกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6303 จิตวิทยาการกีฬาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 RPE6304 กีฬาเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 
 RPE6305 โภชนศาสตร์ทางการกีฬาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 RPE6306 การออกแบบการทดลองทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
5. หมวดวิชาศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
    (12 หน่วยกิต) 

RPE7099 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-48) 
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สำหรับแผน ข 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อกระบวน หน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ 
    (1 หน่วยกิต) 

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 

2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน MER6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)
3. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน    
    (ไม่นับหน่วยกิต) RPE6004 ภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและกีฬา (3)(3-0-6)
 RPE6001 วิทยาศาสตร์การกีฬา* (3)(3-0-6)
 RPE6002 ปรัชญา หลักสูตร การสอน การวัดและการประเมินผลทาง (3)(3-0-6) 
  พลศึกษา*  
 RPE6003 ทักษะกีฬาและการสอน* (3)(2-2-4) 
4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา    

    4.1 วิชาเอกบังคับ    

          (18 หน่วยกิต) RPE6103 การบริหารการพลศึกษาและการกีฬา 3(3-0-6)
 RPE6301 สรีรวิทยาการออกกำลังกายข้ันสูง  3(3-0-6)
 RPE6501 ปรัชญา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(3-0-6) 
 RPE6502 การวัดประเมินผลทางพลศึกษาและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 RPE6701 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
     RPE6901 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6)
    4.2 วิชาเอกเลือก    
          (12 หน่วยกิต) RPE6101 การจัดการพลศึกษาและกีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ 3(3-0-6)
 RPE6102 การบริหารเคร่ืองอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6104 การบริหารธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6105 การบริหารโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6106 การจัดการนันทนาการ 3(3-0-6) 
 RPE6302 หลักและวิธีการฝึกกีฬา 3(3-0-6) 
 RPE6303 จิตวิทยาการกีฬาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 RPE6304 กีฬาเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 
 RPE6305 โภชนศาสตร์ทางการกีฬาข้ันสูง 3(3-0-6) 
 RPE6306 การออกแบบการทดลองทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
5. หมวดวิชาศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
    (3 หน่วยกิต) 

RPE7096 การค้นคว้าอิสระ 3(2-4-6) 

6. การสอบประมวลความรู้ RPE7097  การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
* หมายเหตุ กรณีผู้สมคัรทีส่ำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน จะต้องลงทะเบียนในหมวดวิชาปรับพ้ืนฐานความรู้ 1-3 
กระบวนวิชาทั้งน้ีในกรณี ที่นักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะกีฬาขั้นสูงจะได้รับการพิจารณายกเว้น  
โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา
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แผนการศึกษา 
   แผน ก แบบ ก 2   

ปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

 RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0)
 MER6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
RPE6501 ปรัชญา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(3-0-6)
RPE6001 วิทยาศาสตร์การกีฬา (3)(3-0-6)
RPE6002 ปรัชญา หลักสตูร การสอน การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา (3)(3-0-6) 
RPE6003 ทักษะกีฬาและการสอน (3)(2-2-4)
RPE6004 ภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและกีฬา (3)(3-0-6)

 รวม 7 
 

ปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RPE6103 การบริหารการพลศึกษาและการกีฬา 3(3-0-6)
RPE6301    สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง               3(3-0-6) 
RPE6502 การวัดประเมินผลทางพลศึกษาและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

   RPE……… วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)
 รวม 12 

 
ปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
  RPE6701 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6)
  RPE……... 
  RPE7099 

วิชาเอกเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

3(3-0-6) 
3(0-0-12) 

 รวม 9 
 

ปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต

RPE7099 วิทยานิพนธ์     9(0-0-36) 
 รวม 9 
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แผน ข   
ปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0)
MER6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
RPE6501 ปรัชญา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(3-0-6) 
RPE6001 วิทยาศาสตร์การกีฬา (3)(3-0-6)
RPE6002 ปรัชญา หลักสตูร การสอน การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา (3)(3-0-6)
RPE6003 ทักษะกีฬาและการสอน (3)(2-2-4) 
RPE6004 ภาษาอังกฤษทางพลศึกษาและกีฬา (3)(3-0-6)

 รวม 7 
 

ปีที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต

RPE6103 การบริหารการพลศึกษาและการกีฬา 3(3-0-6) 
RPE6301    สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง              3(3-0-6)
RPE6502 การวัดประเมินผลทางพลศึกษาและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
RPE……... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

 รวม 12 
 

ปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RPE6901 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6)
RPE6701 สัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 3(3-0-6) 
RPE……... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)
RPE……... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

 รวม 12 
 

ปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RPE7096 การค้นคว้าอิสระ   3(2-4-6)
RPE……... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

 รวม 6 
 

ปีที่ 2  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RPE7097 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
 รวม 0 

 

หมายเหตุ สาขาวิชาจะเปิดให้นักศึกษาแผน ข ลงทะเบียนเรียนวิชา RPE 7097 การสอบประมวลความรู้ เม่ือนักศึกษาได้สอบ
ผ่านรายวิชาครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตร 
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