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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คณะครุศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

 
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร  
     รหัสหลักสูตร   :  - 
     ภาษาไทย   :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 
     ภาษาอังกฤษ  :  Master of Education Program in Innovation of Physical Education and  
        Sport 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา) 
     ชื่อย่อ (ไทย)   : ค.ม. (สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Education (Innovation of Physical Education   
       and Sport) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     : M.Ed. (Innovation of Physical Education and Sport) 

1.3 วิชาเอก  
 -ไม่มี- 
1.4 จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 แบบที่ 1 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  

 แผน ก แบบ ก 2 แบบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต (วิชาชีพครู) 

1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

 1.5.1 รูปแบบ    ประกาศนียบัตรบัณฑิต            ปริญญาโท   

                                    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง         ปริญญาเอก  
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  1.5.2 แผนการศึกษา 

   แผนการศึกษา ก  แบบ ก 1 

   แผนการศึกษา ก  แบบ ก 2   แบบที่ 1 

   แผนการศึกษา ก  แบบ ก 2   แบบที่ 2 (แผนวิชาชีพครู)  

  1.5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ใช้ภาษาไทยในการสอน โดยใช้เอกสาร/ตำราในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ  

1.5.4 การรับเข้าศึกษา 

     รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

    รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 

       รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

  1.5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ .......... 

 1.5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

    ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา ระบุ ..................................  

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

       1.6.1 หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2563 

 แผนการศึกษา ก  แบบ ก 2   แบบที่ 1 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

 แผนการศึกษา ก  แบบ ก 2   แบบที่ 2 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

 แผนการศึกษา ก  แบบ ก 1   เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

       1.6.2 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 

     เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

     1.6.3. สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6 /2563  

               วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

     1.6.4. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9 /2563  

                วันที่ 19เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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1.7 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 1. ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 

 2. นักวิชาการของสำนักงานการท่องเทียวและกีฬา กรมพลศึกษา ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฬา

เจ้าหน้าที่กลุ่มกีฬาพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่สว่นท้องถิ่น กีฬาคนพิการและคนพิเศษ กีฬามวลชน 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา  

 3. นักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 

 4. เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ฝึกสอนกีฬา กรรมการและผู้ตัดสินกีฬา ผู้สื่อข่าวกีฬา 

 5. ผู้ประกอบการอิสระ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.8 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1.8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน 

1 นายจรูญ  

เบญมาตย ์

 

กศ.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

กศ.ม.(พลศึกษา) 

ศศ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 นางสาวทิวารัตน์  ประเสริฐสังข ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เอกการมัธยมศึกษา (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3 นายอนุสรณ์  จันทร์ประทักษ์ ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 

ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

 
1.9 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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2.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.1.1 ปรัชญา 

  มุ ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านพลศึกษาและกีฬา ที ่มีความเชี ่ยวชาญในด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเรียนรู ้ และการวิจัย ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก เป็ นครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาชั้นวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำทางการพลศึกษาและกีฬา 

 2.1.2 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาที่สามารถ

นำไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานด้านพลศึกษาและกีฬา   

2. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและนำองค์ความรู้นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬาไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

ตลอดจนวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่  2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

3.1 ระบบการจัดการศึกษา 

       3.1.1 ระบบ 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในกรณีที่จะมีการใช้ระบบการศึกษาแบบอื่น อาจทำได้โดยข้อกำหนด

ต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 2 ระบบการจัดการศึกษา      

 3.1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  

  - แผนการศึกษาท่ี 1 แบบ ก 1  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

  - แผนการศึกษาท่ี 2 แบบ ก 2  แบบที่ 1  ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

  - แผนการศึกษาที่ 2 แบบ ก 2  แบบที่ 2  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จำนวน 1 ภาค

การศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยระยะเวลาการศึกษาและจำนวน

หน่วยกิตในการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

       3.1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี- 

 

3.2 การดำเนินการหลักสูตร 

      3.2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและไม่เกิน

ห้าปีการศึกษา 

 ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 

 ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  

 ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
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      3.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559  หมวด  5  การรับเข้าศึกษา  และ 

2) แผนการศึกษาท่ี 1 แบบ ก 1 

 -  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษา รับรอง 

 - มีคุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

(3) แผนการศึกษาท่ี 1 แบบ ก 2 แบบที่ 1 

 - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษา รับรอง 

 - มีคุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

(4) แผนการศึกษาท่ี 1 แบบ ก 2 แบบที่ 2 

 - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกฬีา 

และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง 

 - มีคุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
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 3.3.2 แผนการศึกษา   

  1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  1014699  วิทยานิพนธ์ 6 
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 * 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6(9) 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 6 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
  1014699  วิทยานิพนธ์ 6 
8070101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 * 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6(9) 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

 

    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014699  วิทยานิพนธ์ 12 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 24 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014699  วิทยานิพนธ์ 12 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 36 
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2) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แบบที่ 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 * 3(2-2-5) 
1014111 กระบวนทัศน์ใหม่ทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 
1014xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9(12) 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
8072101 สถิติสำหรับการวิจัย 3(2-2-5) 
1014112  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 

1014113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 
8070101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 * 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9(12)  
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014114 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)  
1014115 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 
1014xxx วิชาเลือก-2 3(2-2-5) 
 1014699 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 33 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 1014699  วิทยานิพนธ์ 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39 

 
    3) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แบบที่ 2 (วิชาชีพครู) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 8073101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2* 3(2-2-5) 
1014111 กระบวนทัศน์ใหม่ทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 
1014112 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 

1014xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12(15) 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 8072101 สถิติสำหรับการวิจัย 3(2-2-5) 
1014113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5) 
1014116 จริยธรรมและความเป็นครูพลศึกษา  3(3-0-6) 
1014117 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูพลศึกษา 3(3-0-6) 
1014501 การสังเกตการจัดการเรียนรู้และทดลองสอนสุขศึกษาและพลศึกษา     1(80) 
 8070101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2* 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13(16) 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 25 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014114 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการทางพลศึกษาและกีฬา  3(2-2-5) 
1014115 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา   3(2-2-5) 
1014118 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครูพลศึกษา 3(3-0-6) 
1014119 การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทาง 

พลศึกษา 
3(3-0-6) 

1014xxx วิชาเลือก-2 3(2-2-5) 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 40 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    3(240) 
 1014699  วิทยานิพนธ์ 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 49 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1014602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    3(240) 
 1014699  วิทยานิพนธ์ 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 58 

  

 

 

 


