รูปแบบหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคกลาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

ดร. ภัทร์ธิรา บุญเสริ มส่งและคณะ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

รู ปแบบหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคกลาง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
MODEL OF CURRICULUM AND INSTRUCTION MANAGEMENT
OF SPORT SCIENCE INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION
CENTRAL AREA CAMPUS BASED ON THAI QUALIFICATIONS
FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION.

ดร. ภัทร์ธิรา บุญเสริ มส่งและคณะ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และการจัดการเรี ยนการ
สอน สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาทั้งในและต่างประเทศ รู ปแบบหลักสู ตรพัฒนาและการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. บัณฑิตที่
สาเร็ จการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา จานวน 80 คน 2. ผูใ้ ช้บณั ฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
วิเคราะห์สาระ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
1. สภาพปัจจุบนั ปัญหา ของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา พบว่า ความเหมาะสมของหลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สภาพแวดล้อม และคุณลักษณะของบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก รายวิชาที่มีประโยชน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ในการทางานมากที่สุดได้แก่ วิชาสรี รวิทยา ออกกาลังกาย วิชากายวิภาคศาสตร์ วิชา
จิตวิทยาการกีฬา แต่ในภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตอยูใ่ นระดับปาน
กลาง บัณฑิตมีความรู ้ทางวิชาการน้อย มีปัญหาเรื่ องภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ควรเน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีความรู ้ทกั ษะในการใช้
อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ การกีฬา และสามารถซ่อมบารุ งได้การฝึ กให้นกั กีฬาเป็ นเลิศ
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่า มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิ พิสัย เช่น มีความรู ้ใน
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
2) ด้านจิตพิสัย เช่น มี
จิตสานึกในการทางานเพื่อส่ วนร่ วม 3) ด้านทักษะพิสัย เช่น มีความรู้ ความสามารถใช้อุปกรณ์
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. รู ปแบบหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เป็ นรู ปแบบในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู้ และทรัพยากรการเรี ยนการสอน

Abstract
The objectives of this research are to study current circumstances, problems and
instruction management of sport science; to study the desirable sport science graduate
qualifications in Thailand and other countries; to develop curriculum and instruction management
of sport science based on Thai Qualifications Framework for Higher Education. The sample
group comprises 80 sport science graduates, 20 sport science. The tools used in the research are
questionnaire, interview, content analysis form. Data are analyzed for content, frequency,
percentage, average and standard deviation.
Findings of the research are as follows:
1. Current circumstance and problems of curriculum and instruction management of sport
science: Fitness of curriculum, instructors, instructional activities, environment and graduate
qualifications are good. Courses which can be best applied to actual practice at work are exercise
physiology, anatomy and sports psychology. The overall satisfaction toward the performance of
graduates is moderate. Graduates possess little academic knowledge and have difficulties with
Thai and foreign languages.
The department should focus on analytical skills, the use of English and other foreign
languages, the familiarity with the operation and the repair of sports science equipment, and, the
development of excellent sportsmen.
2.
Desired characteristics of graduates: The three aspects involved are: 1) cognitive
domain such as, graduates should possess comparable level of knowledge in the field of sports
science as graduates from international higher education institutions; 2) attitude domain such as,
graduates should be mindful of the need to contribute to society; and, 3) psychomotor domain
such as, graduates should be knowledgeable about and able to efficiently operate sports science
equipments and tools.
3.
Development of model of curriculum and instruction management of sport science
based on Thai Qualifications Framework for Higher Education: This development is intended to
transform learners into desirable graduates. It encompasses principles, rationales, objectives,
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desired characteristics of graduates, learning achievement standard, learning management
conditions and instructional resources.

