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1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์  

หลักสูตรนานาชาติ 
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences  

International Program 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) 
  :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) 
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Human Movement Sciences) 
  :  Ph.D. (Human Movement Sciences) 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีความสามารถ 
 3.1 เชื่อมโยงความรู้ ติดตามความก้าวหน้า พัฒนากรอบแนวคิด และวางแผนการวิจัยโดยบูรณา
การองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ทั้งในมุมลึกและกว้าง เพ่ือการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนาความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ 
 3.2 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผู้น าและผู้ตามทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์   
 3.3 สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไปในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 3.4 แสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็น
ผู้น าในการส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ 
 
 



4. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 1.1 นักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งสิ้น 48 หน่วยกิต และอาจจะต้อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ตามค าแหนะของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แต่ไม่นับหน่วยกิต 
 หลักสูตรแบบ 1.2 นักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งสิ้น 72 หน่วยกิต และอาจจะต้อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ตามค าแหนะของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แต่ไม่นับหน่วยกิต 
5. รายวิชาในหลักสูตร 

5.1  รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ  1.1 
      AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์              48   หน่วยกิต 
        Dissertation  
5.2  รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ  1.2 
     AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์              72   หน่วยกิต 
        Dissertation  

 นอกเหนือจากการท าดุษฎีนิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต 

นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
1. วารสารสโมสร นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรฯ และ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 
80 ต่อภาคการศึกษา โดยเป็นผู้น าเสนออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ตลอดการศึกษา มีการ
ตรวจสอบโดยให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมและมีการลงนามก ากับจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท ารายงานการ
เข้าฟังสัมมนาทางวิชาการเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
 2.การสัมมนาวิจัยดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 

6.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนกา
สอนเป็น 3 ปีเต็ม โดยนักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และใช้เวลาใน
การศึกษาสูงสุด 6 ปี ส าหรับนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 

6.2 หลักสูตรแบบ 1.2 เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนกา
สอนเป็น 4 ปีเต็ม โดยนักศึกษาจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และใช้เวลาใน
การศึกษาสูงสุด 8 ปี ส าหรับนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
 
 
 



แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 
AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 
AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 45 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

3 - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 54 

 
 



ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 63 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2 

AM 307 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- - 

AM 307 997 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม - 72 
 
 

 


