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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตตรัง 
คณะ   วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหสัหลักสูตร  .................................................. 
ภาษาไทย  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย 

ช่ือเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
ช่ือย่อ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 

ภาษาอังกฤษ 
ช่ือเต็ม  Bachelor of Science (Sports and Exercise Science) 
ช่ือย่อ  B.Sc. (Sports and Exercise Science) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทย 

มคอ. 2 
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5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 สถานภาพของหลักสูตร  

6.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงักาย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

6.1.2 ก าหนดการเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.2.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

6.2.2  สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.2 ผู้น าการออกก าลังกายในสถานประกอบการ  
8.3 ผู้ฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไป  
8.4 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
8.5 นักวิชาการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
8.6 ผู้ฝึกสมรรถนะทางกีฬาในสโมสรกีฬา 
8.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.8 ประกอบอาชีพอิสระด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
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9. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
1. ผศ.ณัฏฐวี ศรีเกตุ 3-8099-00061-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

2. ผศ.ภูดิส ศรีเกตุ 3-9301-00904-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
   (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

3. อาจารย์ทัตพิชา พงษ์ศิริ 1-9299-00342-xx-x อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 
    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

4. อาจารย์กฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองชัย 1-7502-00048-xx-x อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2561 
    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2557 

5. ผศ.มันทิรา ผ่องอ าไพ 3-8207-00139-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป) 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

    กศ.บ. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตตรัง  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่จะยกระดับการเติบโต
ตามโครงสร้างเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ปานกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
และยั่งยืนมกีารก าหนดแผนระยะยาวการพัฒนาประเทศโดยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่นร่วม และการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
โดยมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านของ
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนา
อย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมเป็นสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ คือ 
“มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ขณะเดียวกันในมิติสุขภาพและการกีฬา มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความรู้และตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลศิและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับ
อาชีพ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีการ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการกีฬา
ของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญด้านการออกก าลังกายและกีฬามากข้ึน ทั้งการออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการเล่นกีฬาเพื่อเป็นอาชีพ การส่งเสริมการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาที่เป็นระบบและครบวงจร เพื่อส่งเสริมบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม 
คุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญาให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัย รวมถึงการยกระดับคุณภาพใน
การจัดการศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลด้านการออกก าลังกายและกีฬาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการศึกษายุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงข้ึนและเข้าถึงได้ง่ายข้ึน ส่งผล
ให้เกิดการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มี
วิจารณญาณมากขึ้น สร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง ซึ่งบทบาทของครู
ในยุคนี้จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยช้ีแนะและส่งเสริมองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
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11.3 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
แนวโน้มทางด้านกีฬา กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ให้ความส าคัญ

กับการออกก าลังกาย การรักษาสขุภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุการตื่นตัวในเรื่องของการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพของคนทั่วโลก ท าให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกก าลังกายมากข้ึน 
อีกทั้งการกีฬายังมีส่วนส าคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์
และสามัคคีของคนในชาติ  

11.4 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาในอนาคต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจน

การส่งเสริมนโยบายการสร้างสุขภาพแนวใหม่ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งส่งเสริม
โปรแกรมความเช่ียวชาญด้านการกีฬาส าหรับเยาวชนในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการ
พัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพสู่มาตรฐานในระดับสากล และมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาให้เป็น
ค่านิยม เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายให้วิทยาเขตตรัง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์

การกีฬาและการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) รวมถึงทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ ทั้งด้านภาวะผู้น า การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้น า
ออกก าลังกาย สามารถประยุกต์หรือมีความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและบริหารจัดการ
เพื่อสร้างเสรมิสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สังคมและประเทศชาติ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงด้านการกีฬา 

โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ้งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การ
สร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

 
 
 



 6 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 2 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาของ
คณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาขอ งหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

13.2 การบริหารจัดการ 
13.2.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขา/หลักสูตรอื่น

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และความต้องการของหลักสูตร 
13.2.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย 

คณะ/สาขา/หลักสูตรอื่น 
13.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ

วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายที่มี 
ความถนัดเฉพาะและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถประยุกต์ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางการออกก าลังกายและกีฬา 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นหลักสูตร

ที่ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มุ่งผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการของท้องถ่ิน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนา
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ การ
จัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถเฉพาะในศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

ตามอัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
1.3.2  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการ

ออกก าลังกายและการฝึกกีฬา 
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
1.3.4  มีความสามารถในการประกอบอาชีพในการเป็นผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายส่วนบุคคล 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลังกาย มีแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 
แผนพัฒนา กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนา
หลักสูตร 

1.1 การประเมินและการ
ติดตามการใช้
หลักสูตร 

 
 

1.1.1 รายงานการประเมินหลกัสูตร 
1.1.2 รายงานการประเมินความพงึพอใจของบัณฑิต

และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร 
1.1.3 รายงานสรุปการวิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 



 8 

 

แผนพัฒนา กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรโดย

บัณฑิตและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า

และประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป ี
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได้รับ

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือ

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
1.3 การปรบัปรุงหลกัสูตร 1.3.1 มคอ. 2 

1.3.2 มคอ. 3-7 
2. แผนพัฒนาด้าน
อาจารย ์

2.1 พัฒนาอาจารย์ในด้าน 
การสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.1 รายงานผลการนเิทศการสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.2 รายงานการประเมินการสอนทีเ่น้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

2.2 ส่งเสรมิให้อาจารย์
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพปีละ 1 ครั้ง 

2.3 พัฒนารูปแบบการ
สอนทีเ่น้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

งานวิจัยและพฒันารปูแบบการสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

3. แผนพัฒนาด้าน
นักศึกษา 

3.1 ส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ทักษะวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย 

3.1.1 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.1.2 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.1.3 รายงานผลการด าเนินโครงการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
3.2 ส่งเสรมิให้นักศึกษา

จัดบรกิารวิชาการใน
ชุมชน 

3.2.1 โครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
3.2.2 รายงานสรุปโครงการ 

4. แผนพัฒนาด้าน
งานวิจัย 

4.1 สนับสนุนให้อาจารย์
และนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

4.1.1 สรุปรายงานผลโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

4.1.2 รายงานการวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์และ
เผยแพร ่
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย 
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยภาคฤดูร้อน

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น มิถุนายน –กันยายน 
ภาคปลาย พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม 
หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรงัเกยีจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติด ี  
2.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
2.3.1 ทักษะภาษาอังกฤษ 
2.3.2 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
2.3.3 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
2.3.4 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ค าแนะน า 
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 
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2.4.4 ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ
สนับสนุนให้เล่นกีฬาเพื่อรับทุนจากมหาวิทยาลัย 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

                  ปีการศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 60 60 60 60 60 
2 - 60 60 60 60 
3 - - 60 60 60 
4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1) งบประมาณรายรบั  (หน่วย : บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินรายได้ (หักคงคลงัและ
บริหารส่วนกลางแล้ว) 

612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 2,448,000 

เงินงบประมาณ 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 
รวม 762,000 1,524,000 2,286,000 3,048,000 3,048,000 
 2) งบประมาณรายรจ่าย  (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบด าเนินงาน 

     
ค่าตอบแทน (25%) 202,920 405,840 608,760 811,680 811,680 
ค่าใช้สอย (30%) 243,504 487,008 730,512 974,016 974,016 
ค่าวัสดุ (20%) 162,336 324,672 487,008 649,344 649,344 
ค่าสาธารณูปโภค (5%) 40,584 81,168 121,752 162,336 162,336 
รวม (1) (80%) 649,344 1,298,688 1,948,032 2,597,376 2,597,376 

2. งบลงทุน 
     

ค่าครุภณัฑ์ (20%) 162,336 324,672 487,008 649,344 649,344 
รวม (2) (20%) 162,336 324,672 487,008 649,344 649,344 
รวม (1) + (2) 811,680 1,623,360 2,435,040 3,246,720 3,246,720 

 3) ค่าใช้จ่ายต่อหวั 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเ์น็ต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อ 32 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาอื่น 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ก าหนดให้เรียน 120 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียน 9 หน่วยกิต 

1.1.1) วิชาบังคับ ก าหนดใหเ้รียน 6 หน่วยกิต 
1.1.2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ก าหนดใหเ้รียน 6 หน่วยกิต 
1.2.1) วิชาบังคับ ก าหนดใหเ้รียน 3 หน่วยกิต 
1.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ก าหนดใหเ้รียน 6 หน่วยกิต 
1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดใหเ้รียน 3 หน่วยกิต 
1.3.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ก าหนดให้เรียน 9   หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุม่ กลุม่ละไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ก าหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน ก าหนดใหเ้รียน 18 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดใหเ้รียน 59 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาชีพบังคับ ก าหนดใหเ้รียน 31 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดใหเ้รียน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา  
บังคับ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
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เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ภาษาไทย 
มศ 042014 วาทการ 3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียน 3(2-2-5) 
ภาษาต่างประเทศ 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรบัการกีฬา 3(2-2-5) 
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
บังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) 
เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
มศ 012006 ความงดงามของชีวิต 3(3-0-6) 
มศ 022007 มนุษย์กับความตาย 3(3-0-6) 
มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต 3(3-0-6) 
มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
บังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 
เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 3(3-0-6) 
สศ 022003 ละครกบัชีวิต 3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย 3(3-0-6) 
สศ 022006 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สศ 022007 อาเซียนกบัสงัคมไทย 3(3-0-6) 
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สศ 022008 กีฬากับสงัคม 3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกจิการเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
สศ 041001 กฎหมายเพือ่การด ารงตน  3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู ้ 3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจากกลุ่ม 3 กลุม่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กบัสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 112012 การเรียนรูส้ังคมดจิิทลักบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีื่อประสม 3(2-2-5) 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียน 84 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต 

วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 021005 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
วท 031005 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 092008 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 59 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาชีพบังคับ ก าหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต 

วท 071180 กายวิภาคและสรรีวิทยา 1 2(1-2-3) 
วท 071181 กายวิภาคและสรรีวิทยา 2 2(1-2-3) 
วท 081101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
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วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
วท 082332 สรรีวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกีฬา 3(2-2-5) 
วท 082154 การฝกึสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082155 การเรียนรูท้ักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
วท 083157 การจัดการการออกก าลงักายและกีฬา 2(2-0-4) 

2.2.2) วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
วท 083156 การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบุคคล 2(1-2-3) 
วท 081159 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)  
วท 083338 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082161 การฝกึโดยใช้แรงต้าน 2(1-2-3) 
วท 081162 สุขวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
วท 083339 การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 084340 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรบันักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
วท 083341 สมรรถนะผู้ฝกึสอนกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082166 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
วท 084167 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2(1-2-3) 
วท 083381 การวิเคราะห์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083343 การพัฒนานกักีฬาอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3) 
วท 073182 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ 3(2-2-5) 
วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
วท 083344 การออกก าลงักายแบบกลุ่ม 2(1-2-3) 
วท 082345 มวยไทยเพื่อการสง่เสรมิสุขภาพ 2(1-2-3) 
วท 083346 การพัฒนาบุคลกิภาพส าหรับการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย  2(1-2-3) 
วท 073183 การออกก าลงักายส าหรบัผู้สงูอายุ  2(1-2-3) 
วท 081349 แอโรบกิดานซ ์ 2(1-2-3) 
วท 081359 โยคะ 2(1-2-3) 
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2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
วท 083360 สรรีวิทยาการออกก าลังกายส าหรบัทุกช่วงวัย 3(2-2-5) 
วท 084361 สรรีวิทยาการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงส าหรบัการฝึก 3(2-2-5) 
วท 083362 การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา 3(2-2-5) 
วท 124063 การสมัมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(0-4-2) 
วท 083363 การศึกษารายกรณีทางสรรีวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
พล 032385 ทักษะกีฬากรฑีา 1(0-2-1) 
พล 032394  ทักษะกีฬาเทนนสิ 1(0-2-1) 
พล 032395  ทกัษะกีฬาเทเบลิเทนนิส  1(0-2-1) 
พล 032396  ทักษะกีฬาแบดมินตัน 1(0-2-1) 
พล 032399  ทักษะกีฬาเปตอง 1(0-2-1) 
พล 032401  ทักษะกีฬามวยไทย 1(0-2-1) 
พล 032405  ทักษะกีฬายิงธน ู 1(0-2-1) 
พล 032406  ทักษะกีฬายิงปืน 1(0-2-1) 
พล 042168  ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 1(0-2-1) 
พล 032415  ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
พล 032418  ทักษะกีฬาวู้ดบอล 1(0-2-1) 
พล 032422  ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ ์ 1(0-2-1) 
พล 032421  ทักษะกีฬาอ-ีสปอร์ต 1(0-2-1) 
พล 042150  ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
พล 042151  ทักษะกีฬาแชร์บอล 1(0-2-1) 
พล 042153  ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 
พล 042156  ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 1(0-2-1) 
พล 042160  ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 
พล 042161  ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 
พล 042164  ทักษะกีฬาวอลเลยบ์อล  1(0-2-1) 
พล 052354  ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 
พล 052356  ทักษะกีฬาด าน้ า 1(0-2-1) 
พล 052361  ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 1(0-2-1) 
พล 072132  การละเล่นพื้นเมืองของไทย 1(0-2-1) 
พล 003032  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า   2(1-2-3) 
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2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ก าหนดให้เรียน   7  หน่วยกิต 
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(90) 
วท 124071 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 5(350) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

ความหมายรหัสวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร 
1. ความหมายของรหัสวิชา  

 รหสัวิชาในหลักสูตรใช้ระบบตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน โดยมีความหมาย ดังนี้ 
   วท / 08 / 1 / 001 
     ล าดับที่ของรายวิชาในหมู่วิชา 
     ระดับความยากง่ายหรือช้ันปทีี่ควรจัดให้เรียน 
     รหัสแสดงหมู่วิชา (ดูตารางหมวดวิชาและหมู่วิชา) 
     รหัสตัวอักษรแสดงหมวดวิชา (ดูจากตารางหมวดวิชา) 

2. หมวดวิชาและรหัสตัวอักษร 

 ตารางหมวดวิชา 

หมวดวิชา รหสัตัวอักษร 
มนุษยศาสตร ์
สังคมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พลศึกษาและกีฬา 

มศ 
สศ 
วท 
พล 

HU 
SO  
SC 
PE 

ในแต่ละหมวดวิชาแบ่งออกเป็นหมู่วิชาต่าง ๆ และในแต่ละหมู่วิชาประกอบด้วยรายวิชาที่มีลักษณะ
เนื้อหาอยู่ในหมู่วิชาน้ัน ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

ตารางแสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา 

รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
มศ 

มศ 00 
มศ 01 
มศ 02 
มศ 03 
มศ 04 
มศ 05 
มศ 06 
มศ 07 
มศ 08 
มศ 09 
มศ 10 
มศ 11 
มศ 12 
มศ 13 
มศ 14 
มศ 15 
มศ 16 
มศ 17 
มศ 18 
มศ 19 
มศ 20 
มศ 21 
มศ 22 
มศ 23 

หมวดวิชามนุษยศาสตร ์
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ได้ 
หมู่วิชาปรัชญา 
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษาไทย 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
หมู่วิชาภาษาจีน 
หมู่วิชาภาษามลายู 
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
หมู่วิชาภาษาอิตาลี 
หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
หมู่วิชาภาษาเกาหล ี
หมู่วิชาภาษาลาว 
หมู่วิชาภาษาเขมร 
หมู่วิชาภาษาพม่า  
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
หมู่วิชาภาษาสเปน 
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
หมู่วิชาภาษาบาฮาซา 
หมู่วิชาภาษาตากาล็อก 
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
หมู่วิชาประวัติศาสตร ์

-------------ฯลฯ----------------- 
สศ 

สศ 00 
สศ 01 
สศ 02 
สศ 03 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ได้ 
หมู่วิชาจิตวิทยา 
หมู่วิชาสังคมศาสตร ์
หมู่วิชารัฐศาสตร ์
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
สศ 04 
สศ 05 

หมู่วิชานิติศาสตร ์
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์

-------------ฯลฯ----------------- 
วท 

วท 00 
วท 01 
วท 02 
วท 03 
วท 04 
วท 05 
วท 06 
วท 07 
วท 08 
วท 09 
วท 10 
วท 11 
วท 12 

หมวดวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
หมู่วิชาฟิสิกส ์
หมู่วิชาเคม ี
หมู่วิชาชีววิทยา 
หมู่วิชาดาราศาสตร ์
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
หมู่วิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
หมู่วิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หมู่วิชาคณิตศาสตร ์
หมู่วิชาสถิติประยุกต ์
หมู่วิชาคอมพิวเตอร ์
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

-------------ฯลฯ----------------- 
พล 

พล 00 
พล 01 
พล 02 
พล 03 
พล 04 
พล 05 
พล 06 
พล 07 
พล 08 

หมวดวิชาพลศึกษาและกีฬา 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาพลศึกษา กีฬา และนันทนาการได ้
หมู่วิชาทฤษฎีพลศึกษา 
หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ 
หมู่วิชากีฬาประเภทบุคคล 
หมู่วิชากีฬาประเภททีม 
หมู่วิชากีฬาทั่วไป 
หมู่วิชากีฬาส าหรับคนพิการ 
หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

-------------ฯลฯ----------------- 
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3. ความหมายของหน่วยกิต 
การคิดหน่วยกิต ของรายวิชาในหลักสูตร เป็นดังน้ี 
3.1 วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ต่อหน่วยกิตของภาคการศึกษา 
3.2 วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิตเท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการปฏิบัติ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ต่อหน่วยกิต 

ของภาคการศึกษา 
 
 ตัวเลขแสดงหน่วยกิตและชั่วโมงเรยีนของรายวิชา 

3  (2 – 2 – 5) 

จ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห ์
จ านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติต่อสปัดาห ์  
จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

 
3.1.4 แผนการศึกษา   

ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1) กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) 

 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ)  
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย  3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 031005 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 071080 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1  2(1-2-3) 
วท 081101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 

     2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (1) 1(0-2-1) 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (2) 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 18 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร์ (เลือก) 
วท xxxxxx ............................................................................................... 3(...-...-…) 

 1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ (เลือก) 
วท xxxxxx ............................................................................................... 3(...-...-...) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 011004 ฟิสิกสท์ั่วไป 3(2-2-5) 
วท 021005 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 

   2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 071081 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) 

     2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (3) 1(0-2-1) 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (4) 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 19 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1) กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) 

 
มศ xxxxxx ...............................................................................................  3(2-2-5) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก)  
มศ xxxxxx ...............................................................................................  3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 092008 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (1) 2(...-...-...) 

     2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (5) 1(0-2-1) 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (6) 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 19 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก) 

 
สศ xxxxxx ...............................................................................................  3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี (เลือก)  
วท xxxxxx ...............................................................................................  3(...-…-…) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา  2(1-2-3) 
วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082154 การฝึกสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก  
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (2) 2(...-...-...) 

     2.2.4) วิชาเลือกด้านกีฬา 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (7) 1(0-2-1) 
พล xxxxxx วิชาเลือกด้านกีฬา (8) 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 19 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
   2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 

วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (3) 2(...-...-...) 
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (4) 2(...-...-...) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
..................... วิชาเลือกเสรี (1) 2(…-...-…) 
..................... วิชาเลือกเสรี (2) 1(…-...-…) 

หน่วยกิตรวม 16 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 

วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

  2.2.2) วิชาชีพเลือก 
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (5) 2(...-...-...) 
วท xxxxxx วิชาชีพเลือก (6) 2(...-...-...) 

  2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
วท xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (1) 3(...-...-...) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
..................... วิชาเลือกเสรี (3) 2(…-...-…) 
..................... วิชาเลือกเสรี (4) 1(…-...-…) 

หน่วยกิตรวม 15 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.2) กลุ่มวิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 

วท 083157 การจัดการการออกก าลังกายและกีฬา 2(2-0-4) 
  2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน 

วท xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (2) 3(...-...-...) 
วท xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน (3) 2(...-...-...) 

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย 
2(90) 

หน่วยกิตรวม 9 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 5(350) 
หน่วยกิตรวม 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
วิชาบังคับ   
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Usage for Communication 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของการใช้ภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปัญหาการใช้ภาษาไทย  
คุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา บูรณาการการใช้ภาษา  แสวงหาความรู้ใน
วิทยาการด้านต่าง ๆ  

Importance of Thai usage; listening, speaking, reading, writing; problems in Thai 
usage; language skill practice; integration in language usage; acquiring knowledge from 
various disciplines 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

 รูปแบบและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน             
ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา การแนะน าตัวเองและผู้อื่น การบรรยายลักษณะ
สิ่งของ และบุคคล การให้ค าแนะน าหรือให้ข้อเสนอแนะ การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
และกีฬา เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง ราคา 

English forms and structures and practice of listening, speaking, reading, and 
writing skills for daily communication about greeting and leave-taking, introducing oneself 
and others, describing things and people, giving advice and suggestions, asking and giving 
information about sports and exercise, time, weather condition, directions, price. 

วิชาเลือก 

มศ 042014 วาทการ 
Speech 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญของการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคการพูด การพูด
เชิงวิชาการ การพูดอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การเป็นพิธีกร  

Importance of speaking skill; language usage; tone of voice; personality for speaking; 
speaking techniques; academic speech; discussion; persuasion; being a master of ceremonies  
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มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Reading for Life Quality Development 

3(2-2-5) 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ 
วิจารณ์ ประเมินค่า และน าเสนอวรรณกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     

Principles of reading, reading for main idea, critical reading, interpreting, 
summarizing, criticizing, and presenting literature valuable for life quality development 

มศ 043016 การเขียน 
Writing 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของการเขียน การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนวิจารณ์ การเขียนหนังสือ
ราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์   

Importance of writing skill; expository writing; descriptive writing; critical writing; 
official correspondence writing; meeting minutes report; project proposal writing; writing 
for advertising and public relations 

มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 
English Structure and Usage 

3(2-2-5) 

ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค กาล และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ  
Parts of speech, phrases, clauses, tenses, sentences, and structures of different 

types of sentences 

มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา 
English for Sports 

3(2-2-5) 

ทักษะการสื่อสาร ค าศัพท์ และส านวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬา  
Communicative skills, vocabulary and expressions relating to participating and 

organizing sports events 

มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน 
English for Presentation 

 3(2-2-5) 

 ข้ันตอนการน าเสนอ การสร้างช้ินงานเพื่อการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง การพูด
ในที่สาธารณะ และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ 

Steps of presentations, task or works creation for presentation, individual oral 
presentation, public speaking, speech in various occasions  
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มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English for Self-Directed Learning 

3(2-2-5) 

การเดาความหมายของค าศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของค า การหาความหมายของค าจากบริบท 
การอ้างอิง การตีความหมาย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การรับและส่ง
ข้อมูลผ่านสื่อร่วมสมัย 

 Guessing word meaning, analyzing words, context clues, references, making 
inferences, finding main idea, summarizing, retrieving information, receiving and relaying 
messages through contemporary media 

มศ 062004 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง   4  ด้านแบบบูรณาการ  ให้สามารถฟัง  พูด 
อ่าน และเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 

Vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in Japanese; 
to be able to listen, speak, read and write for communication in daily life, including study 
culture in certain aspects of a native speaker 

มศ 072013 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 

Vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in Chinese; 
to be able to listen, speak, read and write for communication in daily life, including 
culture study in certain aspects of a native speaker 

มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 
French for Communication 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง  4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง  พูด 
อ่าน และเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 

Vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in French; to be 
able to listen, speak, read and write for communication in daily life, including culture study 
in certain aspects of a native speaker 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
วิชาบังคับ 

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย      
Morality and Ethics for Thai Ideal Graduates 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การด ารงชีวิตในโลกยุค      
โลกาภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศ การใช้หลักศาสนธรรม
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข 

Importance of morality, ethics, fact and composition of life, living in the 
globalization world, understanding self and others, development of desirable sexual 
behavior, use of religious principles as guidelines for their conduct to solve problems, 
develop wisdom and promote peace of life 

วิชาเลือก 

มศ 012006 ความงดงามของชีวิต 
Beauty of Life 

3(3-0-6) 

 คุณค่าความงามและองค์ประกอบของความงามในศิลปะของมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ 
การเรียนรู้คุณค่าความงาม การสัมผัสความงามในด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความงามและศิลปะของ
มนุษย์เพื่อการด ารงชีวิตในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

Value and composition of beauty in human arts, beauty of nature, learning value 
of beauty, other beauty appreciation relevant to living in multicultural society 

มศ 022007 มนุษย์กับความตาย 
Human and Death 

3(3-0-6) 

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และ
ความตาย แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย การเตรียมตัวตาย 
วิธีการปลอบโยน แนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ การให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 

 Perfect human and death emphasizing religion concepts toward human and 
death, concepts of past-life, near-death, life after death, living valuable life, death rituals, 
laws relating to death, preparation of death, comforting methods, ways to deal with 
nearly dead patients and relatives, and support in healing from loss 
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มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Development 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ การมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกอย่างมีความสุข 

Human nature, emotion, attitude, motivation, leadership and followership, 
personality development, learning process, thinking skills, problem solving and decision 
making, adaptation to changes in society with happiness 

มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้ 
Human and Learning 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ ทักษะการคิด การฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การ
บ่มเพาะสภาวะจิตต่ืนรู้ กระบวนการเรียนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลงตนเองจากภายใน และการด ารงชีวิตอยู่ใน
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข 
 Human brain nature, thinking skills, deep listening, deep learning, cultivation of 
awakened mind, learning process for internal change, living happily in the changing world 

มศ 012009 การออกแบบชีวิต 
Life Design 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของการออกแบบชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิต การค้นหาความหมายและคุณค่า
ของชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพื่อให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง การเสริมสร้างความ
เช่ือมั่นในการพัฒนาศักยภาพตน การก าหนดเป้าหมายของชีวิต ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความส าเร็จ                         
แนวทางการด าเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข 
 Life design, the truth of life, finding meaning and value of life, inspiration making, 
analyzing to accepting and self-understanding, promoting self-esteem for self-potential, 
life goal setting, factors supporting life success, ways to achieve the goal of life 

มศ 121003 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการ
รับรู้สารสนเทศ การก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงส าหรับการเขียนรายงานและ
ภาคนพินธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
        Importance of information, research, information resources, information literacy 
skills, information need, searching and exploring information including printed and 
electronic media, evaluation of information and information sources, references for 
reports and term papers and information ethics and laws 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
วิชาบังคับ 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง 
Role of Citizens 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ันทุกรูปแบบ การด ารงชีวิต
อย่างพอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 Importance, role, and civic duty, awareness of personal and public interests, 
social responsibility, opposition to all forms of corruption, sufficient living according to 
economics, society, politics and environment. 

วิชาเลือก 

สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
The Essence of Thailand National Sports University 

3(3-0-6) 
 

 พัฒนาการความเปน็มาของมหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาการด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา                    
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ การปลูกฝังและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความ
ภาคภูมิใจของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพช้ันสูงด้านศาสตร์การกีฬา 
 Development and history of Thailand National Sports University from the past to the 
present, vision, mission, identity, and uniqueness of Thailand National Sports University, 
academic development emphasizing on creating body of knowledge in sports, physical 
education, health promotion, sports science, sports management, business operation, sport 
industry and related fields as well as an institution / a learning space for building and 
improving sports personnel of the country, instilling and upholding the nation, the religion, 
and the monarchy, the pride of being a university for  academic development and advanced 
professional skills in sports 
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สศ 022003 ละครกับชีวิต 
Drama and Human Life 

3(3-0-6) 

 วิเคราะห์สภาพสะท้อน ค่านิยมของสังคมผ่านเรื่องราวและตัวละครที่มาจากละครชุดไทยและ
ต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อกัน ใช้ประโยชน์จากสื่อละครในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล                     
โดยอาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์ และการรู้เท่าทันสื่อ 
 Analysis of the reflections and social value through stories and characters from 
Thai and foreign series that have influenced each other, Utilization of drama media to 
solve daily life problems logically by using social science concepts and media literacy 

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficient Philosophy and Social Development 

3(3-0-6) 

 แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตาม
โครงการตามพระราชด าริ 
 Development of Thai economy from the past, problems and effects of economy 
development, reasons to apply philosophy of sufficient economy to Thai society, 
concepts, meanings and philosophy of sufficient economy, applications of philosophy of 
sufficient economy to way of life of individual, community, organization and country, 
related case study and case study of projects initiated by His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej 

สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย 
Thai Path and Wisdom 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุใน
สังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 Background of Thailand, social and cultural characteristics, multi-culture and 
ethnicity in Thai society, Thai wisdom and local wisdom 
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สศ 022006 พลวัตทางสังคม 
Social Dynamic 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความเปน็มาของพลวัตทางสงัคม โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การคงอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืน 
 Meaning and background of social dynamic, globalization, social changes and 
movements, impact of globalization on human relationship structure, cultural diversity, 
sustainable social existence 

สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย 
ASEAN and Thai Society 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
กีฬาและการละเล่นพื้นบา้น บริบทและผลกระทบการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบันและ
แนวโน้มอนาคต 
   Importance of ASEAN community, cooperation in politics, economic, society, 
culture, sports and folks plays, context and effect of participating ASEAN community of 
today’s Thai society and future trend. 

สศ 022008 กีฬากับสังคม 
Sports and Society 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญและความจ าเป็นของกีฬา มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาส าหรับประชาชน กีฬาเพื่อ
สุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การเพิ่มมูลค่าและการสร้างอาชีพทางการกีฬา 
 Importance and need of sports, standard to promote sports for people, sports for 
health and quality of life and social development, value added and career creation in 
sports 

สศ 022009 การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการบริหารการพัฒนา การบริหารงานในประเทศก าลัง
พัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพื่อการพัฒนา 
หลักการบริหารการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 Background, meaning and characteristics of development administration, 
administration in developing countries, economic, social and political development, the 
principle of sustainable social development administration 
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สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบ้ืองต้น 
Introduction to Political Economy 

3(3-0-6) 

 แนวทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐด้านเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการ
เมืองไทย 
 Study guidelines for relations between economy and politics, the state theories 
relating to economic, economic system, capitalism, populism and welfare state, case 
studies, problems and guidelines for economic and political development in Thailand 

สศ 041001 กฎหมายเพ่ือการด ารงตน 
Laws for Life 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกฎหมายที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม แนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงในชีวิต 
 Basic knowledge about criminal law, civil and commercial law and others about 
daily life, case study analysis related to law social problem issue, ways of social problem 
solving by law as tools in the real life situations 

สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ 
Need-to-Know Economics 

3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค น าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
 Concepts, principles and theories of microeconomics and macroeconomics, 
application of economic concepts in daily life, business and sports industry 

สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด 
Youngster With Good Heart 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิต
พอเพียง เข้มแข็งต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
 Study on distinguishing between personal benefits and public interests, humiliation 
and zero tolerance for corruption, recognizing citizen’s duties and social responsibility for 
anti-corruption, having strong mind for anti-corruption, with a variety of activities and an 
emphasis on knowledge, understanding, skills and attitude in anti-corruption 



 33 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด พื้นที่
และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การออมเงิน และกรณีศึกษา  
 Importance of mathematics in daily life, introduction to weights and measurement, 
areas and volumes, ratio, proportion, percentage and applications, interest and 
installment payment, personal income taxes, money saving, and case study 

วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ บทบาทของสถิติในชีวิตประจ าวัน ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด 
การแจกแจงความถี่ การน าเสนอข้อมูล การหาต าแหน่งของข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กรณีศึกษา
การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอย่างง่าย 
 Basic concepts on statistics, roles of statistics related to daily life, variables, data 
and scales of measurement, frequency distribution, data presentation, positioning, 
measures of central tendency and dispersion, basic concepts of probability, normal 
distribution, sampling distribution, estimation, statistical hypothesis testing, case studies on 
the application of statistics to daily life, and the application of statistical packages 

วท 091007
  

การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    
 Principles and process of human thinking together with the process of different 
thinking skills, logics and reasoning, data collection, data analysis through software 
application for decision making, application of the principle of decision-making analysis, 
linear programming for daily-life problem solving 
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วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 
Science in the Future World 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน พลังงานทางเลือกเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 Importance of science, technology, and innovation in the future world, the use of 
science, technology, and innovation for the promotion of quality of life, caring for self-
health and others, component of physical fitness development, food for health, drug 
utilization in daily life, adoption of scientific innovation to apply to the development of 
the quality of life and social 

วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
Science and Environment      

3(3-0-6) 

ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สาเหตุและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไข 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Importance of natural resources and environment, ecosystem and relationship 
towards environment, natural resources, and conservation, causes and problems of 
environmental pollution, guideline for prevention and solution, and management of 
environment 

วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

Science and Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

ความส าคัญและหลักการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยีท้องถ่ิน 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถ่ิน 
สังคม และประเทศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนากีฬา 
 Importance and principle of science and technology, local Thai wisdom and 
technology, progress on science and technology, role of science and technology in 
developing locality, social, and nation on the basis of sufficient economy system, science 
project, application of scientific process to the conduct of life and sports development. 
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วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
Digital Society and ICT Learning 

3(2-2-5) 

สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคาม อาชญากรรม 
การระราน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 
  Digital Society, Information and Communication Technology (ICT) for Digital Society, 
Office Automation Software, application of ICT in sports and daily life, Internet threats, 
cybercrime, cyber bully, cyber security, laws and ethics of Information Technology, case 
study and ICT future trends. 

วท 112013 การสรา้งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
Technology Multimedia Creation and Application 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์
การใช้โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลง
ไฟล์ภาพและวีดิโอ อินโฟกราฟิกส์ หลักการออกแบบ การผลิต การน าเสนอ การประยุกตใ์ช้สื่อประสม  
 Basic knowledge of multimedia technology, including text, image, audio, animation 
and video, using raster graphics editor software, vector graphics editor software, animation 
and video editing software, image and video file conversion software, infographics, principles 
of multimedia design, production, presentation and application 

วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชีวิต 
Digital Technology for Life 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล 
พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดรู้เรือ่งดิจทิัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ 
ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต   
 Digital literacy concept, digital technology in daily life, digital disruption, digital 
citizens, digital literacy, digital communication, digital media access, rights and 
responsibilities, digital security, guidelines for digital society, digital health and wellness, 
digital law, future digital technology 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

วท 011004 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Physics  
 ศึกษาหลักการทางฟสิิกส์ มวล แรงและการเคลื่อนที่ สมบัติของแสง เสียง ความร้อน รังสี คลื่น ไฟฟ้า 
พลังงาน และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of general physics, mass, force, laws of motion, interference, sound, 
thermal, radiation, wave, electricity, energy and apply to related field. 

วท 021005 เคมีท่ัวไป   3(2-2-5) 
 General Chemistry  
          ศึกษาหลักการทางเคมี อะตอม ธาตุ สารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของสสาร สารละลาย  
ปฏิกิริยาเคมี กรด เบส เกลือ น้ า สารอาหาร สารปนเปื้อน พลังงานจากแหลง่ต่าง ๆ  และน าไปประยุกต์ใช้
กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of general chemistry, atom, element, chemical compound, matter, 
solution, acid, bases, sodium chloride, water, nutrient, contaminant, energy from sources 
and apply to related field. 

วท 033006 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Biochemistry  
          ศึกษาโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์และองค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด (Lipid) วิตามิน ฮอร์โมน การย่อย
และการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึม (Metabolism) ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลวใน
ร่างกายและน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of molecules structure in living creatures including qualifications and roles 
of each cell, acid, bases, cell buffering, protein, enzyme, carbohydrate, lipid, vitamins, 
hormones, and metabolism of carbohydrate, lipid, protein as well as liquid in body and 
apply to related field. 
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วท 031005 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Biology  

 ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบในสิ่งมีชีวิต  (เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ
อวัยวะ) พลังงานในสิ่งมีชีวิต ก าเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไป
ประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of biology examining the structure and roles of (cell, tissue and organ) 
energy in living things, genesis and evolution, heredity, growth, reproduction, biodiversity, 
relationship between living creatures and environment, environmental conservation as 
well as perform training on related course contents and apply to related field 

วท 092008 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
          ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต จ านวนจริง ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ช่ัน เลขาคณิต วิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of mathematic structure and analysis, set, real numbers, relations and 
functions, analytic geometry and apply to related field 

วท 102010 การวิจัยเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
 Foundation of Research Methodology  

ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ และประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย ประเภทและการออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา  
การตั้งจุดมุ่งหมายและสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การฝึกภาคสนาม
ด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผล 
การวิจัยและน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 Study of definition, expectation, procedure, benefit of research and researcher’s 
ethics, basic statistics, research methodology and design, problem selection, expectation, 
hypothesis, population and samples, data collection tool, field practice, data analysis, 
prepare and evaluate research proposal and project and apply to related field 
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2.2) กลุ่มวิชาชีพ 
2.2.1 วิชาชีพบังคับ 

วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2-3) 
 Anatomy and Physiology I  
 ความรู้เบื้องต้นของกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างร่างกาย
มนุษย์ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการรับความรู้สึก และ
ความสัมพันธ์ต่อสุขภาพและการออกก าลังกาย  

 Fundamental of anatomy and physiology, anatomical terminology, human body, 
Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory 
system, and relationships to health and exercise 

วท 071181 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) 
 Anatomy and Physiology II  

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์ต่อ
สุขภาพและการออกก าลังกาย  

          Anatomy and physiology of cardiovascular system, lymphatic and immune 
system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, 
reproductive system, and relationships to health and exercise 

วท 081101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
 Fundamental of Sports Science  
           ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ร่างกายกับการออกก าลังกายและ
กีฬา ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละสาขา และการน าความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายและกีฬา  
 History, definition, important, benefits, body in exercise and sports, relationship 
between each sport science, and apply sports science in exercise and sports. 

วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(1-2-3) 
 Innovation and Technology in Sports Science  
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบ ดัดแปลง ผลิต 
ตลอดจนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการออกก าลังกายและกีฬา 
 Definition, importance and types of innovation and technology, designing, 
adapting, producing, as well as able to utilize the sports innovation and technology in 

exercise and sports. 
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วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
 Physical Fitness Testing  
          ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการ วิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และการประเมินผลทางห้องปฏิบัติการและภาคสนามการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ส าหรับแนะน าการออกก าลังกายและกีฬา 
 Definition, important, components of physical fitness, principles, methods and 
evaluated fitness testing in both laboratory and field test, apply to exercise and sports. 

วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
 Exercise Physiology  
          ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด 
ระบบพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกออกก าลังกาย  
 Effect of exercise on neuromuscular system, cardiorespiratory system, energy 
system, change and control of the body temperature due to the environmental factors 
after on exercise training. 

วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 
 Sport Psychology  

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการทางสังคม การประเมินและวิเคราะห์
ประเด็น ปัญหา การฝึกทักษะ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬาภาคสนาม การประยุกต์ใช้เพื่อ
ประสิทธิภาพในการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 Theories and principle in sport psychology, socialization, assessment and analysis 
problem, fieldwork in sport psychology skill training and workshop, applied for 
effectiveness during sports and exercise. 

วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
 Sport Nutrition  

สารอาหารหลัก สารอาหารรอง ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกายและแข่งขันกีฬา 
อาหารเพื่อฟื้นฟูพลังงาน และสารเสริมอาหาร  
 Macronutrients, micronutrients, period of pre–game during training and competition 
nutrition, recovery energy nutrition and supplement. 
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วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
 Sports Biomechanics  
          การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม แรง โมเมนต์ งาน ก าลัง พลังงาน การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาและออกก าลังกาย 
 Linear and angular kinematics, force, moments, work power, energy, motion 
analysis, application of biomechanic in sports and exercise. 

วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
 Sport Medicine  
          สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา ประเภทและลักษณะการบาดเจ็บ การ
ป้องกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลและการฟื้นฟูการบาดเจ็บ ประเภทของสารและวิธีการต้องห้าม
ทางการกีฬา 
 Causes and factors related to sports injuries. Type of injuries, injury prevention, 
first aid and rehabilitation prohibited substance and method. 

วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 
 Scientific Principle of Sports  
          ประยุกต์หลักการทางกายวิภาคสรีรวิทยาการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว                 
ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ทฤษฎีและหลักการฝึก
กีฬา การวางแผนการฝึกกีฬา การประเมินผลการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและการฝึกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการกีฬา 
 Apply the principles of exercise physiology, science of the body movement, sport 
biomechanics, sport nutrition, sport psychology, sport medicine, theory and principle of 
sports training, training planning, evaluating the exercise program, intensive training to 
develop athletes. 

วท 082154 การฝึกสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
 Physical Fitness Training  

สมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกสมรรถภาพทางกาย 
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การให้ค าแนะน าการฝึกสมรรถภาพทางกายในการออกก าลงักาย
และการฝึกกีฬาแต่ละประเภท  
 Physical fitness, component of physical fitness, the principles of physical fitness 
training, how to improve physical conditions from training, giving feedback to improve 
the physical conditions along with exercising, and how to train in each sport. 
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มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
 English for Sports Science  
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา   
 Develop skill in reading, listening, writing and speaking with communicating 
knowledge of sports science. 

วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
 Motor Learning  
          ทฤษฎี และหลักการกระบวนการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวข้ันพื้นฐาน ระดับพัฒนาการ   
การวัดและประเมินผลทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการข่าวสารการถ่ายโยงการเรียนรู้และทักษะ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 Theories and principle process of motor learning, level of development, 
measurement and evaluation of the body and psychology, communication process 
learning and skill, learning of motivation 

วท 083157 การจัดการการออกก าลังกายและกีฬา 2(2-0-4) 
 Exercise and Sports Management  
          ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ องค์ประกอบ โครงสร้างองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด บทบาทขององค์กรกีฬาในระดับชาติ การก าหนดนโยบาย
และการพัฒนายุทธศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
 Definition, ideas, theories, significant components of exercise and sports 
management, organization chart, strategic management, human resources management, 
marketing management, roles of sports authority as the national organization, policy 
setting, and the development of strategies for sports and exercise 

2.2.2 วิชาชีพเลือก 

วท 083156 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 2(1-2-3) 
 Personal Trainer  
          หลักการ เทคนิคและวิธีการการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณของ  
ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล การปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 
 Principles, techniques and how to be a personal trainer, characters, the ethics of 
a personal trainer and the personal trainer’s action. 
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วท 081159 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
 Sociology in Sports  
          หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยากับปรากฏการณ์ทางการกีฬา การกีฬากับองค์กร
สังคม การกีฬากับวัฒนธรรม การกีฬากับการเปลีย่นแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของการกีฬากับสถาบัน
ทางสังคม 
 Principles of sociological concepts and theories applied to explain the 
phenomenon of sport. Sport with social organization, sports and culture, and sports and 
social change the association of sport with social institutions. 

วท 083338 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
 Exercise Prescription  
          แนวคิดพื้นฐานของการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย หลักการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 
รูปแบบ วิธีการของการออกก าลังกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายในแต่ละช่วงวัย และการจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 
 Basic concepts of exercise prescription, principles of exercise prescription, 
exercise prescription for people at each age group and exercise mode prescription for 
people with health problems. 

วท 082161 การฝึกโดยใชแ้รงต้าน 2(1-2-3) 
 Resistance Training  
          หลักการ ประเภท วิธีการและผลของการฝึกโดยใช้แรงต้าน การออกแบบการฝึกโดยใช้แรงต้าน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ 
 Principles type of training, Adaptation after resistance training, Design the 
resistance training program for physical fitness development. 

วท 081162 สุขวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
 Sports Hygiene  
          ความหมายความส าคัญวิธีการดูแล และป้องกันสุขภาพของนักกีฬาให้ถูกสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ จิตบ าบัด และการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 Definition, importance, focus on how to look after and protect athlete’s health 
and general public’s health hygienically and safely, health promotion, psychotherapy 
and environmental sanitation management. 
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วท 083339 การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 
 Sports Massage  
          จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการนวด หลักการนวด เทคนิค
การนวด มารยาทข้อควรระวังในการนวด และจรรยาบรรณในการนวด 
 Objective and benefits of anatomy massage, principles of massage, techniques in 
massage, courtesy and caution in massage, and massage ethics. 

วท 084340 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
 Laws and Ethics in Sports  
 แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของกีฬา ทฤษฎี 
ปรัชญา ชนิด และขอบข่ายของกีฬา องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อพัฒนาการของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของกีฬา ปัญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณในสังคมที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบอยู่ 
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี 
 Fundamental concept, meaning, and importance of sport’s morals and ethics, 
theories, philosophy, types , and scope of sport’s morals and ethics; factors influencing 
the development of sport’s ethical code; moral and ethical problems in society that 
confront the sports science professional; morals and ethics codes of good sports science 
personnel. 

วท 083341 สมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา 2(1-2-3) 
 Coach Competency  
 แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ และหลักการเป็นผู้ฝึกสอนสมรรถนะทางการกีฬา ทักษะกีฬา 
สมรรถภาพของกีฬาประเภทต่าง ๆ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่ฝึก ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับการฝึกสมรรถนะทางการกีฬา    
 Concepts, theories, characteristics and principles of sport performance trainer. 
Sports skills, sport specific physical fitness and basic knowledge about specific sport. 
Apply Sports science principles for sports performance training. 

วท 082166 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
 Sports Science Terminology  
          ความหมาย การอ่าน การเขียนศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
 Meaning, reading and writing vocabulary related to sports and exercise science. 
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วท 084167 การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
 Software Package Using Application for Sports Science 

 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผล
ข้อมูลด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬา หรือการวิจัยรวมถึงการสร้างโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
การประมวลผลข้อมูลทางการออกก าลังกายและกีฬา 
 Use of software package of sports and exercise science for correct data analysis 
and data evaluation in physical fitness test, sports skills, researches, program creation for 
assessing the data in sports and exercise science. 

วท 083381 การวิเคราะห์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 
 Sport Analysis  
 การสืบค้นข้อมูล การสอดแนม การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การ
จัดท ารายงานการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การน า
เทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นแนวทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 
 Data retrieval, scout, data collection, data storage, data processing, report 
making, information presentation, analysis of training and competition, and technology in 
sports for development of training and competition. 

วท 083343 การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ  2(1-2-3) 
 Systematic Athlete Development  
          การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในแต่ละช่วงวัย การประยุกต์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว การก าหนดช่วงของการฝึกซ้อมและการ
วางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกายให้สัมพันธ์กับชนิดกีฬา 
 Performance, physical conditions and skill development at each level of growth 
development. Application of concepts and theory related to long term development of 
athletes. Determination of period program for physical fitness training related to sports. 
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วท 073182 กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาวะ 3(2-2-5) 
 Physical Activity for Wellness  
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของกิจกรรมทางกาย สุขภาพและสุขภาวะในแต่
ละช่วงวัย กิจกรรมทางกายของบุคคล กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยและภาวะโรคต่าง ๆ พฤติกรรมเนือยนิ่งกับ
กิจกรรมทางกาย การประเมินกิจกรรมทางกาย หลักการจัดกิจกรรมทางกาย การวางแผนและการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางกาย การจัดสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลต่อการมีกิจกรรมทางกาย และหลักการจัดกิจกรรมทางกาย
อย่างปลอดภัย  

 Definition, importance, benefit and type of physical activities; health and wellness in 
each age, physical activities for individuals, different age and conditions;  sedentary lifestyle 
and physical activity, physical activity assessment, principle of physical activity, planning 
and organizing of physical activities, environment management for promoting physical 
activities, and safety principle for physical activities 

วท 082007 การนวดเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Massage for Health  

ความหมาย ขอบข่าย ประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ ความเป็นมาของการนวดและ  
การนวดแผนไทย ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน หลักการนวด วิธีการดัด เทคนิค และวิธีการนวด
แบบต่าง ๆ มารยาทของการนวดเพื่อสุขภาพ 
 Definition, scope, benefit of massage for health, history of Thai Massage, business 
of massage, principle, method, technique and manners of massage for health. 

วท 083344 การออกก าลังกายแบบกลุ่ม 2(1-2-3) 
 Group Exercise  

ชนิดของการออกก าลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ จังหวะเพลง หลักการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ
เพื่อเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการออกก าลังกายแบบกลุ่ม 
จรรยาบรรณของผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม  
 Types of group exercises. Rhythm of music. Principles of analysis and practice for 
leadership to group exercise. Applied sports science to group exercise. The ethics of 
group exercise leadership. 
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วท 082345 มวยไทยเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพ 2(1-2-3) 
 Muay Thai for Health Promotion  

ความรู ้ทั ่วไปของมวยไทย อุปกรณ์และความปลอดภัยในการออกก าลังกายแบบมวยไทย   
จรรยาบรรณของผู้น าการออกก าลังกายแบบมวยไทย การฝึกทักษะมวยไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย รูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกมวยไทย  
 General knowledge of Muay Thai, equipment and safety in Muay Thai exercise. 
The ethics for Muay Thai leadership. Basic skill training, physical fitness conditioning. 
Applied sport science to Muay Thai exercise. 

วท 083346 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย    2(1-2-3) 
 Personality Development for Exercise Leader  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น าการออกก าลงักาย
ที่ดี การพัฒนาตนด้านบุคลกิภาพ  การสื่อสาร การเพิ่มความกลา้แสดงออกและเสน่ห ์การวางตัวในการเป็น
ผู้น าการออกก าลังกาย 
 Principles and concepts of personality development. Image of exercise leader. 
Developing about personality, communication, assertiveness, attractive, deportment for 
exercise leader. 

วท 073183 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
 Exercise for Elderly  

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ หลักการออกก าลังกาย การเปลี่ยนแปลง 
ทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพทางกาย การเลือกและจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
และความปลอดภัยในการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
          Definitions, scope, purpose, benefits of exercise for the elderly, principle of 
exercise, physical change in the elderly, physical fitness improvement, exercise activity 
selection, and exercise safety 

วท 081349 แอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
 Aerobic Dance  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอโรบิกดานซ์ หลักการของออกก าลังกายแบบแอโรบิก บุคลิกภาพและ 
การเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ จรรยาบรรณของผู้น าการเต้นแอโรบิกดานซ์ ทักษะ
พื้นฐาน ของการเต้นแอโรบกิดานซ์และรปูแบบการเต้นแอโรบกิดานซ ์การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ในการเต้นแอโรบิกดานซ์  
 General knowledge of aerobic dance, principles of aerobic exercise, personality 
and aerobic dance leadership. The ethics for aerobic dance leader. Basic skills and type 
of aerobic dance. Applied sport science to aerobic dance 
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วท 081359 โยคะ 2(1-2-3) 
 Yoga  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโยคะ หลักการฝึกโยคะ บุคลิกภาพและการเป็นผู้น าโยคะ จรรยาบรรณ  
ของผู้น าโยคะ ทักษะพื้นฐานของการฝึกโยคะและรูปแบบการฝึกโยคะ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการฝึกโยคะ  
         General knowledge of yoga, principles of yoga, personality and yoga leadership.               
The ethics for yoga leader. Basic skills and type of yoga. Applied sport science to yoga.   

1.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
วท 083360 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับทุกช่วงวัย 3(2-2-5) 
 Exercise and Sport Physiology for All Ages  
           กลไกการท างานของสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ การตอบสนองและการปรับตัวทางสรี รวิทยา 
จากการออกก าลังกาย โดยเน้นที่เด็ก คนวัยกลางคน และผู้สูงอายุ 
 Mechanism of physiological system. Physiological response and adaptation after 
exercise and play in sport, by focusing on children, middle-age and elderly. 

วท 084361 สรีรวิทยาการกีฬาท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการฝึก 3(2-2-5) 
 Sport Physiology for Specific Training  
           หลักการของสรรีวิทยาการกีฬาเพือ่การฝึกซอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบันักกีฬาประเภทบุคคลหรือ
นักกีฬาประเภททีม ประกอบด้วย สรีรวิทยาของการฝึกความแข็งแรงความอดทน ความเร็ว พลัง  
ความคล่องตัว ระบบพลังงานแบบใช้ออกซเิจนและไม่ใช้ออกซเิจน สรีรวิทยาของการฝกึกับสภาพแวดลอ้ม  
 Principles of sport physiology for specific training of individual or team athletes 
including physiology of strength training, endurance training, speed training, power 
training, agility training, aerobic and anaerobic training, physiology of training and 
environment. 

วท 083362 การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา 3(2-2-5) 
 Sports Specific Biomotor Ability   
           หลักการรูปแบบและวิธีการที่พัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกลไก  
การเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชนิดกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
 Principles Program and Methods to Develop Body System for Sports Specific 
Biomotor Ability, at least 1 type of sport. 
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วท 124063 การสัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(0-4-2) 
 Seminar in Sports and Exercise Physiology  
       การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
 Presentation and discussion on current interesting topics in Sports and exercise 
physiology. 

วท 083363 การศึกษารายกรณีทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
 Case studies in Sports and Exercise Physiology  
 การค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 Study and researches, data collection, data analysis and interpretation, report 
writing and presentation in sports and exercise physiology. 

2.2.4 วิชาเลอืกด้านกีฬา 

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา 1(0-2-1) 
Track and Field Skills 

          ความรู้พื้นฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Track and Field; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Track and Field skill 
training, basic rules and regulations of Track and Field 

พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
เทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Tennis skill training, basic rules 
and regulations of Tennis 
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พล 032395 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 Table Tennis Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
เทเบิลเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Table Tennis; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Table Tennis skill 
training, basic rules and regulations of Table Tennis 

พล 032396 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาแบดมินตัน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
แบดมินตัน กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Badminton; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Badminton skill training, basic 
rules and regulations of Badminton 

พล 032399 ทักษะกีฬาเปตอง 1(0-2-1) 
 Petanque Skills  
        ความรู้พื้นฐานกีฬาเปตอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเปตอง กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Petanque; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Petanque skill training, basic 
rules and regulations of Petanque 

พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย 1(0-2-1) 
 Muay Thai Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Muay Thai; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Muay Thai skill training, basic 
rules and regulations of Muay Thai 
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พล 032405 ทักษะกีฬายิงธนู 1(0-2-1) 
 Archery Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬายิงธนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงธนู กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Archery; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Archery skill training, basic rules 
and regulations of Archery 

พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน 1(0-2-1) 
 Shooting Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Shooting; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Shooting skill training, basic rules 
and regulations of Shooting 

พล 042168 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 1(0-2-1) 
 Handball Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
แฮนด์บอล กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Handball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Handball skill training, basic 
rules and regulations of Handball 

พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาว่ายน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Swimming; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Swimming skill training, basic 
rules and regulations of Swimming 
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พล 032418 ทักษะกีฬาวู้ดบอล 1(0-2-1) 
 Woodball Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาวู้ดบอล การเลอืก การดูแลรกัษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล กฎ 
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Woodball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Woodball skill training, basic 
rules and regulations of Woodball 

พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ 1(0-2-1) 
 Aerobic Dance Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
แอโรบิกดานซ์ กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Aerobic Dance; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Aerobic Dance skill 
training, basic rules and regulations of Aerobic Dance 

พล 032421 ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต 1(0-2-1) 
 E-Sports Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาอี-สปอร์ต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาอี -สปอร์ต กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 Fundamentals of E-Sports; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; E-Sports skill training, basic rules and regulations of E-Sports 

พล 042150 ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
 Korfball Skills  
        ความรู้พื้นฐานกีฬาคอร์ฟบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเลน่ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Korfball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Korfball skill training, basic rules 
and regulations of Korfball 
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พล 042151 ทักษะกีฬาแชร์บอล 1(0-2-1) 
 Chairball Skills  

          ความรู้พื้นฐานกีฬาแชร์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Chairball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Chairball skill training, basic 
rules and regulations of Chairball 

พล 042153 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Sepak Takraw Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
เซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Sepak Takraw; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Sepak Takraw skill 
training, basic rules and regulations of Sepak Takraw 

พล 042156 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Basketball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Basketball skill training, basic 
rules and regulations of Basketball 

พล 042160 ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตซอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Futsal; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Futsal skill training, basic rules 
and regulations of Futsal 
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พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Football; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Football skill training, basic 
rules and regulations of Football 

พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
วอลเลย์บอล กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Volleyball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Volleyball skill training, basic 
rules and regulations of Volleyball 

พล 052354 ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 
 Flying Disc Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาจานร่อน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจานร่อน 
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Flying Disc; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Flying Disc skill training, basic 
rules and regulations of Flying Disc 

พล 052356 ทักษะกีฬาด าน้ า 1(0-2-1) 
 Scuba Diving Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาด าน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาด าน้ า กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Scuba Diving; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Scuba Diving skill training, basic 
rules and regulations of Scuba Diving 
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พล 052361 ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 1(0-2-1) 
 Rock Climbing Skills  
          ความรู้พื้นฐานกีฬาปีนหน้าผา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา
ปีนหน้าผา กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 Fundamentals of Rock Climbing; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Rock Climbing skill 
training, basic rules and regulations of Rock Climbing 

พล 072132 การละเล่นพ้ืนเมืองของไทย 1(0-2-1) 
 Thai Folk Plays  

           ความรู้พื้นฐานการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ลักษณะของการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นเมือง
ของไทย ประเภทของการเล่นและการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก การฝึกทักษะการละเล่นพื้นเมืองของไทย    
           Fundamentals of Thai Folk Plays; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; characteristics of folk plays, Thai folk plays, 
types of folk plays and child’s plays, Thai Folk Plays skill training 

พล 003032 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) 
 Life Saving and Water Safety  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ า หรือ พล 032446 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 
 ทักษะ เทคนิค กฎ และกติกาเบื้องต้นของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ าการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย มารยาท และความปลอดภัยในการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 
 Skills, techniques, rules and basic rules of life saving and water safety. 
Physical fitness, courtesy and safety in sports, life saving and water safety. 
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2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
2(90) 

Preparation for Internship in Sports and Exercise Science 
    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าโครงงานด้านวิทยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก าลงักายโดยอิสระ การพัฒนาให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย 
 Preparation for fields experience in sports and exercise science, independent 
study, design the innovation of sports and exercise science, focus on exploring the 
knowledge, skill and attitude, ethics for fields of sport, including sports and exercise 
science. 

วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 5(350) 
 Internship in Sports and Exercise Science  

          ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 
 Internship in sports and exercise science, both public and private organizations, 
integrating the theory and knowledge to apply in field experiences. (Pre-requisite: 
Sc 124070 Preparation for Internship in Sports and Exercise Science) 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
1. ผศ.ณัฏฐวี ศรีเกตุ 3-8099-00061-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 

2. ผศ.ภูดิส ศรีเกตุ 3-9301-00904-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
   (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2532 

3. อาจารย์ทัตพิชา พงษ์ศิริ 1-9299-00342-xx-x อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 
    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

4. อาจารย์กฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองชัย 1-7502-00048-xx-x อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2561 
    วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2557 

5. ผศ.มันทิรา ผ่องอ าไพ 3-8207-00139-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป) 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

    กศ.บ. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541 
 

 
 
 
 
 
 

56 



 57 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
โดยที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเป็นการฝกึงานในสถานประกอบการ
หรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศเป็นเวลา 15 สัปดาห์  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษาเล่าเรียนมาเพิ่มความช านาญใน

วิชาน้ัน  
4.1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยและบูรณาการความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท างานได้อย่างเหมาะสม  
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกบังาน 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  
4.2 ช่วงเวลา 

ฝึกปฏิบัติงานในภาคปลาย ของแผนการเรียนช้ันปีที่ 4 หรือฝึกปฏิบัติงานในช่วงภาคฤดูร้อน
จ านวนไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลา 350 ช่ัวโมง ในช่วงภาคปลาย 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสมัพันธ์ การวางตัวในองค์กรธุรกจิ และ

กิจกรรมฝึกท่าทางและการเคลื่อนไหวในบางรายวิชา 
2. ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง
และการท างานร่วมกับผู้อื่น 

2.1 ก าหนดให้มรีายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนน าเสนอรายงาน เพือ่เป็นการ
ฝึกให้นกัศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ด ี

2.2 มีกิจกรรมนักศึกษาทีม่อบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนการ
เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพือ่ฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

2.3 มีกติกาทีจ่ะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน และสง่งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ 

3. ทักษะด้าน IT 3.1 ก าหนดให้มรีายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดการศึกษาทั่วไป 
ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา และในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรก าหนดให้เรียนรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นวิชาบังคับ และรายวิชาการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิชาเลอืก 

3.2 รายวิชาที่มีการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน ก าหนดให้
น าเสนอโดยใช้ Power Point เพื่อเพิม่ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
และการแสวงหาความรู ้

จัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมใหน้ักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้
การสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญและสอนจากกรณีศึกษา 

5. ด้านจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการ
บริการวิชาการ เป็นต้น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.1 มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีวินัย มีน้ าใจ
นักกีฬา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรและสังคม   
     1.1.2 ยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย 
 1.2.1 เผยแพร่ อนรุักษ์ สืบสาน 
ทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยอย่างสุนทร ี
 1.2.2 ตระหนักรู้ในการสร้าง
เสริมการเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ 
ตลอดจนมีความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณธรรม และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย
และสงัคมโลก 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร
พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. กรณีศึกษา 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์
จ าลอง  
6. สถานการณ์จริง 

1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา  
4. ประเมินตามสภาพจรงิ  
5. การน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
     2.1.1 มีความรอบรู้  ติดตาม
ความก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยน 
แปลงของสงัคมทัง้ภายในประเทศ
และสงัคมพหุวัฒนธรรม 
     2.1.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ เช่ือมโยง บรูณาการ 
ความรู้ในการพฒันาตนเอง และ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 

1. บรรยาย/อธิบาย /วิทยากร
พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. น าเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จ าลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. สถานการณ์จริง/ศึกษาดู
งาน 
9. กรณีศึกษา 
10. สืบเสาะความรู ้

1. ประเมินจากแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ การสอบ การ
รายงาน การปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
2. ประเมินตามสภาพจรงิ  
3. ประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
4. ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
   3.1.1 สามารถแสวงหาความรู้
คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    3.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดย
น าหลักวิชา ข้อมูล ข้อเท็จจรงิ มาใช้
และอ้างองิได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    3.2.1 มีทักษะในการศึกษา 
ค้นคว้า สืบเสาะ แสวงหา และน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   3.2.2 มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจบนพื้นฐาน
ข้อเท็จจรงิทีส่ามารถเช่ือมโยงไปสู่
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. การอภิปราย (Discussion) 
2. สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) 
4. กรณีศึกษา (Case Study) 
5. การเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry) 
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) 
7. การเรียนรูร้่วมกัน 
(Collaborative Learning) 
8. แผนผังความคิด (Mind 
Map) 

1. ประเมินจากรายงานการ
สะท้อนความคิดของผู้เรียน  
2. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 
4. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา 
5. ประเมินตามสภาพจรงิ 
6. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรบูริค (Rubrics) 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตอาสา
และส านึกสาธารณะ   
    4.1.1 บุคลิกภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ์ เคารพ เห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อื่น 
    4.1.2 ท างานเป็นทีม มีภาวะ
ผู้น าและผู้ตาม มีความรบัผิดชอบ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็น
สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม 
    4.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบสงัคม
และเรียนรูก้ารอยูร่่วมกันในสงัคม
พหุวัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร
พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. น าเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จ าลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. ออกค่ายอาสา/ศึกษาดูงาน 
9. กรณีศึกษา 

1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา/การมสี่วนร่วม 
3. ประเมินตามสภาพจรงิ 
4. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรบูริค (Rubrics) 
5. ประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 
     5.1.1 มีทักษะการเลอืกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใหเ้ท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและ
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
การเกบ็ข้อมลู การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้พฒันาสงัคม 
5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    5.2.1 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร
พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. โครงงาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์ 
จ าลอง  
6. สถานการณ์จริง 
7. การสืบเสาะหาความรู ้
8. เทคนิคการระดมสมอง 
9. กรณีศึกษา 
10. การสาธิต 
11. การเรียนรู้แบบเพือ่นคู่คิด 
(Think Pair Share)       

1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา 
4. ประเมินตามสภาพจรงิ  
5. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรบูริค (Rubrics) 
6. การน าเสนอผลงาน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และ
ส านึกในความเป็นไทย   
1.2 แสดงออกถึงความกล้าหาญทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ  
1.3 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมทางการกีฬา 
 
 

1. ช้ีแจงกฎระเบียบ และแนว
ปฏิบัติในการเรียนการสอนให้
ชัดเจน 
2. สอดแทรกเนื้อหา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพเรียนรู้การเสียสละเพือ่
ส่วนรวมและกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกสาธารณะ 
3. ฝึกปฏิบัตทิ ากจิกรรม 
ส่งเสริมใหเ้กิดความซื่อสัตย์ มี
วินัยและตรงต่อเวลา 
4. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อ ให้เกิดค่านิยมพื้นฐานที่
ถูกต้อง 

1. ประเมินผลพฤติกรรมการมี
วินัย การปฏิบัติตน ข้อตกลงใน
ช้ันเรียนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2. ประเมินผลจากพฤติกรรม  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน และจิตส านึก
สาธารณะ 
3. ประเมินผลจากพฤติกรรม 
การกล้าแสดงออก ท าความดีและ
ปกป้องคุ้มครองความด ี
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ และเข้าใจในหลักการ
ทางทฤษฎีในสาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
2.2 มีความสามารถในการอธิบาย
และปฏิบัตกิารทีเ่กี่ยวข้องกบัองค์
ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย 
2.3 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยพัฒนาผูเ้รียนให้มีความใฝรู่้ และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. จัดกิจกรรมในห้องเรียน
ด้วยวิธีการสอนหลายรปูแบบ 
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชิญ
ผู้เช่ียวชาญมาเป็นผูส้อน 
 

1. ประเมินผลการเรียนรูจ้ากแบบ
วัดความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชา
ต่าง ๆ 
2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรม
ทางด้านความรู ้
3. ประเมินผลจากการท ารายงาน 
โครงการต่าง ๆ 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกายอย่าง
เป็นระบบ 
3.2 สามารถคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรก์าร
กีฬาและการออกก าลังกายในการ
พัฒนาบุคคลและนักกีฬาได้ 
3.3 สามารถบรูณาการองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการ
ออกก าลงักาย และน าไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลและนักกีฬาได ้

1. จัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการคิด 
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
2. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
สามารถบรหิารจัดการและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. จัดการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรม 
การมสี่วนร่วม การแสดงความ
คิดเห็น ในช้ันเรียน 
2. ประเมินผลจากรายงาน และ
โครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกบับุคคลใน
สังคม สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ สังคม และสิง่แวดล้อม 
4.3 สามารถปรบัตัวเข้ากับ
สถานการณ์วัฒนธรรมองค์กร
ตลอดจนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. จัดการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนมีกจิกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
การท างานเป็นทีมก าหนดให้มี
การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบมีภาวะผู้น า และผู้
ตามที่ด ี
2. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
3. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเคารพและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่นและยอมรับ
ความแตกต่างทางสงัคม
วัฒนธรรม รกัษ์ความเป็นไทย
และมีความรบัผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก
ซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี และความ
รับผิดชอบ 
2. ประเมินผลงาน รายงาน การ
น าเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติ  
การสร้าง การจ าลอง หรือ
สถานการณ์จริง 
4. ประเมินพฤติกรรม การแสดง 
ออกซึ่งการปรบัตัว จากการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสงัคม 
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 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 สามารถน าความรู้พืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติมาวิเคราะห์
และประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จรงิ 
5.2 มีทกัษะในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีทกัษะในการ
สื่อสารที่ดี  
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการ
สืบค้นข้อมลู รูเ้ทา่ทันการ
เปลีย่นแปลงข้อมลูสารสนเทศของ
สังคมและของโลก 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม ในการสร้างโอกาสหรอื
เพิม่มลูค่าให้กบัตนเอง ชุมชน สงัคม 
และประเทศ 

1. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยท ากิจกรรมต่าง ๆ 
2. จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
น าไปสู่การรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอ
งาน 
3. จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้รู้จกั
เลือกใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและสบืค้นข้อมูล 
4. จัดการเรียนการสอนโดย
สอดแทรกใหผู้้เรียนได้ใช้
ทักษะภาษาต่างประเทศ 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การน าเสนอ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคดิวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลย ี

1.1 มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนกั
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มโีลกทศัน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง 

3.2 มีทักษะการ
คดิแบบองค์รวม 

4.1 มีจติอาสาและส านกึ
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 

กลุ่มวิชาภาษา 
บังคับ 

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

เลือก 

มศ 042014 วาทการ                 

มศ 042015 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

มศ 043016 การเขียน                 

มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ                  

มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา                 

มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน                 

มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 

มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลย ี

1.1 มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนกั
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มโีลกทศัน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง 

3.2 มีทักษะการ
คดิแบบองค์รวม 

4.1 มีจติอาสาและส านกึ
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
บังคับ 
มศ 021006 คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบัณฑิต

อุดมคติไทย          
                

เลือก 

มศ 012006 ความงดงามของชีวิต                 

มศ 022007 มนุษย์กับความตาย                 

มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน                 

มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้                 

มศ 012009 การออกแบบชีวิต                 

มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนกั
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มโีลกทศัน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง 

3.2 มีทักษะการ
คดิแบบองค์รวม 

4.1 มีจติอาสาและส านกึ
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใช้ภาษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
บังคับ 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง                 

เลือก 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                 

สศ 022003 ละครกับชีวิต                 

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                    

สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย                 

สศ 022006 พลวัตทางสังคม                 

สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย                 

สศ 022008 กีฬากับสังคม                 

สศ 022009 การบริหารการพัฒนา                 

สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น                 

สศ 041001 กฎหมายเพื่อการด ารงตน                 

สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้                 

สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด                 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนกั
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มโีลกทศัน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อืน่ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง 

3.2 มีทักษะ
การคดิแบบ
องค์รวม 

4.1 มีจติอาสาและส านกึ
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ 
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  

วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน                 

วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ                  

วิทยาศาสตร์ 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต                 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม                  
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 
                

เทคโนโลยี 
วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
                

วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สื่อประสม 

                

วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต                 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป ● ○  ● ○  ●  ○ ● ○  ●  ○  
วท 021005 เคมีทั่วไป ● ○  ● ○  ●  ○ ● ○  ●  ○  
วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐาน ● ○  ● ○  ●  ○ ● ○  ●  ○  
วท 031005 ชีววิทยาทัว่ไป ● ○  ● ○  ●  ○ ● ○  ●  ○  
วท 092008 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ● ○  ● ○  ●   ○ ●  ●  ○  
วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น ● ○  ○ ●  ● ○  ○ ●  ●  ○  
2.2) กลุ่มวิชาชีพ 
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ 
วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 ●   ○ ●    ●  ○   ○   
วท 071181 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2  ●   ○ ●    ●  ○   ○   
วท 081101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ●   ●   ●    ●    ○  
วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา ○ ●  ● ○   ● ○ ○  ●   ○ ● 
วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ○  ● ○ ●  ●  ○ ○   ● ○   
วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย ● ○  ●  ○ ● ○  ● ○  ●   ○ 
วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา  ●   ●  ●   ●    ○   
วท 082334 โภชนาการการกีฬา  ●  ●   ●    ●    ○  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา ●   ● ○  ●  ○ ●   ●    
วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา ●   ●   ●   ○    ○   
วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ● ○  ●  ○ ●  ○  ○ ● ●    
วท 082154 การฝึกสมรรถภาพทางกาย ● ○  ● ○  ● ○  ○ ○ ●  ○   
มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ●    ○ ●   ●  ○   ●   
วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ● ○   ● ○ ●  ○ ●   ●  ○  
วท 083157 การจัดการการออกก าลังกายและกีฬา ● ○  ○  ● ●  ○ ○     ●  
 2.2.2 วชิาชีพเลือก 
วท 083156 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล ● ○   ●  ○  ● ● ○    ○  
วท 081159 สังคมวิทยาการกีฬา ●   ●   ●     ●   ○  
วท 083338 การจัดโปรแกรมการออกก าลงักาย ●   ● ○  ● ○ ○ ○ ●   ○  ● 
วท 082161 การฝึกโดยใช้แรงต้าน ● ○  ● ○  ○  ●  ○     ● 
วท 081162 สุขวิทยาการกีฬา ●     ●   ●  ○    ○  
วท 083339 การนวดทางการกีฬา ○  ● ● ○  ●  ○  ●    ○  
วท 084340 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ● ○ ●  ○  ○ ● ○ ●   ○   
วท 083341 สมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ●  ○  ● ○  ○ ● ● ○   ○   
วท 082166 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ●   ●     ●  ○   ●   
วท 084167 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ●    ●  ●  ○  ○  ●   ○ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

วท 083381 การวิเคราะห์ทางการกีฬา ●    ● ○ ●  ○  ○  ●   ○ 
วท 083343 การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ  ●  ● ○  ● ○  ○ ●    ○ ○ 
วท 073182 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ ● ○   ●    ●  ○ ●  ●  ○ 
วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ ○  ● ●   ●    ●    ○  
วท 083344. การออกก าลังกายแบบกลุ่ม ● ○  ○ ●    ● ○  ●  ○  ● 
วท 082345 มวยไทยเพื่อการสง่เสริมสุขภาพ ● ○  ○ ●    ● ○ ●   ○  ● 
วท 083346 การพัฒนาบคุลิกภาพส าหรับการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย ● ○  ● ○ ○  ● ○ ● ○ ○  ○  ● 
วท 073183 การออกก าลังกายส าหรับผู้สงูอาย ุ ● ○  ●  ○ ● ○ ○ ● ○    ●  
วท 081349 แอโรบิกดานซ์ ● ○  ○ ●    ● ○ ●   ○  ● 
วท 081359 โยคะ ● ○  ○ ●    ● ○ ●   ○  ● 
 2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
วท 083360 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับทุกช่วงวยั ● ○  ●  ○ ● ○  ● ○  ●   ○ 
วท 084361 สรีรวิทยาการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงส าหรบัการฝึก ● ○  ● ○    ● ○ ●    ● ○ 
วท 083362 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวเฉพาะ

ประเภทกีฬา ● ○  ● ○    ● ○ ●    ● ○ 

วท 124063 การสัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย ●   ●   ●   ○     ●  
วท 083363 การศึกษารายกรณีทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย ●   ●    ●  ○     ●  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

 2.2.4 วชิาเลือกด้านกีฬา 
พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032394  ทักษะกีฬาเทนนิส ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032395  ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032396  ทักษะกีฬาแบดมินตัน  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032399  ทักษะกีฬาเปตอง ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032401  ทักษะกีฬามวยไทย  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032405  ทักษะกีฬายิงธนู   ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032406  ทักษะกีฬายิงปืน  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042168  ทักษะกีฬาแฮนด์บอล ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032415  ทักษะกีฬาว่ายน้ า ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032418 ทักษะกีฬาวูด้บอล ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032422  ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 032421  ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042150  ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042151  ทักษะกีฬาแชร์บอล  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042153  ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042156  ทักษะกีฬาบาสเกตบอล ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

พล 042160  ทักษะกีฬาฟตุซอล  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042161  ทักษะกีฬาฟตุบอล  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 042164  ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 052354  ทักษะกีฬาจานร่อน  ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 052356  ทักษะกีฬาด าน้ า ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 052361  ทักษะกีฬาปีนหน้าผา ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 072132  การละเล่นพื้นเมืองของไทย ●  ○ ○ ●  ●  ○ ○    ○ ○  
พล 003032 การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน้ า ●   ● ● ○ ○  ● ○ ○      
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 และการออกก าลังกาย ● ○ ● ○ ●  ○  ● ○ ●  ○ ● ○  

วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 และการออกก าลังกาย ● ○ ●  ● ○ ○  ● ○ ●  ○ ●  ○ 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปี สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีที่ 1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มี

ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
และมีทกัษะการเป็นผู้น าด้านการกีฬาและการออกก าลงักาย 

ปีที่ 2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับ
สาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย น าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาได้ และอธิบายหลักการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายในแต่ละด้านได้ 

ปีที่ 3 นักศึกษาสามารถน าหลักการและวิธีการทางสรีรวิทยาการการออกก าลังกาย มาใช้ในการ
ทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย มีจิต
บริการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ปีที่ 4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วางแผน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย คิดค้นนวัตกรรม และออกแบบ
โปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไปได้อย่างเหมาะสม น าหลักการ
ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายไปประยุกต์ใช้ในฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นผู้น ากิจกรรม
การกีฬาและการออกก าลังกาย มีทักษะการสือ่สาร ทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่นักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 สรุปดังนี้ 
1.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดบัคะแนน ดังนี้ 

  ระดับคะแนน        ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
   A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
   B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 
   B  ดี (Good)    3.0 
   C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 
   C  พอใช้ (Fair)          2.0 
   D+  อ่อน (Poor)     1.5 
   D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
   F  ตก (Fail)     0.0 

1.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มกีารประเมินผลเป็นค่าระดบัคะแนน ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ์   ความหมาย 
S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงานเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไมส่มบูรณ์ (Incomplete) 
W การงดการเรียนโดยได้รบัอนุมัติ (Withdrawn) /การเรียนเปน็พิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต (Audit) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 
P ผลการเรียนผ่าน (Pass) ใช้ส าหรับกรณีผลการเรียนที่ได้รบัการพิจารณาเทียบ

ผลการเรียนรายวิชา 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน (In Progress) ใช้ส าหรบั

รายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันไมเ่กิน 2 ภาคการศึกษา 
R การลงทะเบียนเรียนซ้ า (Repeated) เพื่อปรบัระดบัคะแนนส าหรับกรณี

รายวิชาที่ได้ต่ ากว่า C และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธ์ิ
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบณัฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมนิความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา
ต่าง ๆ ของการศึกษา 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะส า เร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษา เพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในประเด็นของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งข้ึนด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2562 ข้อ 34 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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(1) ใช้ระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
(2) สอบได้ทุกรายวิชา มีจ านวนหน่วยกิตรวมครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
(3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
(4) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงให้เข้าใจวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
แก่อาจารย์ใหม่  

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารงานวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
ต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ  

1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 การด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลยัการกฬีาแหง่ชาติมีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลซึ่งอาจารย์
ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ 10 ช่ัวโมง 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ 

เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน  
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจยั ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อก ากับทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยและก ากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ ในระดับวิทยาเขต 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรซึง่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารและพฒันา หลักสูตรและการเรียน
การสอนต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร   

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 มีการส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิต โดยจะท าการส ารวจถึงจ านวน
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. นักศึกษา  
3.1 มีกระบวนการรบันักศึกษาที่เหมาะสมโดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ให้สอดคล้องกับลกัษณะของหลักสูตร และมีการเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรปูแบบต่าง ๆ  
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

3.4 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม
ผลการด าเนินงาน 

3.5 มีระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4. อาจารย ์
4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและแนวทางของหลักสูตร  

4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

4.4 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร
ของอาจารย์ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรบัปรุงหลกัสตูรและกระบวนวิชาใหม้ีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

5.2 มีการก าหนดอาจารย์ผูส้อนในแต่ละวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ
ในวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

5.3 มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
(มคอ. 5  มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีระบบการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อความพร้อมของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

6.1 บริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
เอกสาร หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา  

6.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอ
รายช่ือหนังสือ สื่อ และต าราที่จ าเป็นต่อหลักสูตร  

6.3 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา ผลงานวิชาการอื่น ๆ และสื่อการเรียน
การสอน ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร  
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6.4 จัดระบบการใช้ทรัพยากร การเรียนการสอนร่วมกันกับคณะอื่น ๆ  
6.5 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์

ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
6.6 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานต้องบรรลุตามเปา้หมายตัวบ่งช้ี โดยเกณฑ์การประเมนิผ่านคือ มีการด าเนินงาน

ครบตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ต้องมีผล
การด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนได้รับการเผยแพร่หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

1 2 3 4 5 
1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษาทีเ่ปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลงั
สิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อป ี      

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

1 2 3 4 5 
12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
  

   

13. นักศึกษาชั้นปีสดุท้ายได้ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ ระดับ B1 ไม่น้อยกว่า 50% 

  
   

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 12 13 
ตัวบง่ชี้บงัคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบง่ชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 10 11 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคน
รับผิดชอบ 

1.1.2 ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามหรือการสนทนา
กับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและ
ผลการสอบ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ

ช้ีแจง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

1.2.2  การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
และความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.2.3  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์ การสอนกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามในโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูล
ย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมนิความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ และความก้าวหน้าของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรสรุปผลการด าเนินงานหลกัสูตรประจ าป ีโดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสตูร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอรองคณบดี 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 

ก ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
ข  ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียน พ.ศ. 2556   
ค  ค าสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสตูร   

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลกัสูตรปริญญาตรี 
 ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรญิญาตรี 
 ทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ง  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม  
จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบผลการเรียน พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรปรบัปรุงกบัหลกัสตูรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 
  Program in Exercise and Sports Science 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
  Program in Sports and Exercise Science 

- ปรับค าว่า “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และกีฬา” เป็น “สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
การออกก าลังกาย” 
- ปรับค าว่า “Bachelor of Science 
Program in Exercise and Sports Science”  
เป็น “Bachelor of Science Program in Sports 
and Exercise Science” 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
 Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) 
 B.Sc. (Exercise and Sports Science) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 
 Bachelor of Science (Sports and Exercise Science) 
 B.Sc. (Sports and Exercise Science) 

- ปรบัค าว่า “วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา” 
เป็น “วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย” 
- ปรับค าว่า “Exercise and Sports Science”  
เป็น “Sports and Exercise Science” 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

- เหมือนเดิม  

4. หลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   120  หน่วยกิต 

4. หลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   120  หน่วยกิต 

- เหมือนเดิม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30  หน่วยกิต - เหมือนเดิม  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     84  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 84   หน่วยกิต - เหมือนเดิม  

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   ก าหนดให้เรียน  18  หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ก าหนดให้เรียน  18 หน่วยกิต - ปรับชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  
  ไม่น้อยกว่า   47  หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต       
2.2.1 วิชาชีพบังคับ  ก าหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต 

- ปรับชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มวิชาชีพ 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต เป็น 59 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
2.2.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  29 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2.2.3 วิชากีฬา  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

2.2.2 วิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  8   หน่วยกิต 
2.2.4 วิชาเลือกด้านกีฬา  ไม่น้อยกว่า     8   หน่วยกิต 

- วิชาเลือกแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ วิชาชีพเลือก  
วิชาเลือกเฉพาะด้าน และวิชาเลือกด้านกีฬา  

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ก าหนดให้เรียน    7 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต - เหมือนเดิม 
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬาเฉพาะด้าน  

ก าหนดให้เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
2.4.1 กลุ่มสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 
2.4.2 กลุ่มชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
2.4.3 กลุ่มจิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 
2.4.4 กลุ่มโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี - - จัดไว้ในกลุ่มวิชาชีพข้อ 2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต - เหมือนเดิม 
5. รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต (รายวิชาหมวดศึกษา

ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

5. รายวิชาในหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต  
 (รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

- ปรับตามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ มวล แรงและการเคลื่อนที่ สมบัติของแสง 

เสียง ความร้อน รังสี คลื่น ไฟฟ้า พลังงาน และปฏิบัติการในเน้ือหารายวิชาที่
เก่ียวข้อง 

วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ มวล แรงและการเคลื่อนที่ สมบัติของแสง 

เสียง ความร้อน รังสี คลื่น ไฟฟ้า พลังงาน และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 021004 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการทางเคมี อะตอม ธาตุ สารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของ
สสาร สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี กรด เบส เกลือ น้ า สารอาหาร สารปนเปื้อน 
พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และปฏิบัติการในเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวข้อง 

วท 021005 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทางเคมี อะตอม ธาตุ สารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของ

สสาร สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี กรด เบส เกลือ น้ า สารอาหาร สารปนเปื้อน 
พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 033004 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศึกษาโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาท
ของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน 
เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด (Lipid) วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูด
ซึมอาหาร เมแทบอลิซึม )Metabolism) ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน 
และของเหลวในร่างกาย 

วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
ศึกษาโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาท

ของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน 
เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด (Lipid) วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึม
อาหาร เมแทบอลิซึม (Metabolism) ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตนี และ
ของเหลวในร่างกาย และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบในสิ่งมีชีวิต 
(เซลล์ เน้ือเยื่อ ระบบอวัยวะ) พลังงานในสิ่งมีชีวิต ก าเนิดและวิวัฒนาการ 
พันธุกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ปฏิบัติการในเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวข้อง 

วท 031005 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของระบบในสิ่งมีชีวิต 

(เซลล์ เน้ือเยื่อ ระบบอวัยวะ) พลังงานในสิ่งมีชีวิต ก าเนิดและวิวัฒนาการ 
พันธุกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
น าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 
 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  
ความสัมพันธ์และฟังชั่น ระบบเลขฐาน จ านวนจริง 

วท 092008 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต 

จ านวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น เลขาคณิต วิเคราะห์และน าไป
ประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ และประโยชน์ของการวิจัย  
จรรยาบรรณของนักวิจัย สถิติเบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย 
ประเภทและการออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมายและ
สมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การฝึก
ภาคสนามด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยการ
เขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย 

วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการ และประโยชน์ของการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัยสถิติเบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย 
ประเภทและการออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมายและ
สมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การฝึก
ภาคสนามด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยการ
เขียนรายงานการวิจัย การประเมินผล การวิจัยและน าไปประยุกต์ใช้กับ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(2-0-4) 
ความหมาย ความส าคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์พื้นฐาน

ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง 
ลักษณะต าแหน่ง หน้าที่การท างานของกับเซลล์ เน้ือเยื่อ อวัยวะ ระบบ
โครงสร้าง ระบบกล้ามเน้ือ และระบบประสาท 

วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2-3) 
ความรู้เบื้องต้นของกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ 

โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ 
ระบบประสาท ระบบการรับความรู้สึก และความสัมพันธ์ต่อสุขภาพและการ
ออกก าลังกาย  

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 071155 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(2-0-4) 

รูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่ง หน้าที่การท างานของอวัยวะในระบบหายใจ 
ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถา่ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธ์ุ 

วท 071181 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลือง

และภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์ต่อสุขภาพและการออก
ก าลังกาย  

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 082112 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 2(1-2-3) 

ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อการท างานของระบบประสาทและ
กล้ามเน้ือ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกออกก าลังกายและกีฬา 

วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบประสาทและกล้ามเน้ือ ระบบ

หายใจและไหลเวียนเลือด ระบบพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการฝึก
ออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 082113 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการทางสังคม การ
ประเมินและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา การ
ประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการออกก าลังกายและการกีฬา 

วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการทางสังคม การ

ประเมินและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การฝึกทักษะ และปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาการกีฬาภาคสนาม การประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 082114 โภชนาการการกีฬา 2(2-0-4) 

ความหมาย ความส าคัญ สารอาหาร ปริมาณ ประโยชน์ แหล่งพลังงาน 
กระบวนการสร้างพลังงาน อาหารก่อนการแข่งขัน อาหารระหว่างการแข่งขัน 
อาหารหลังการแข่งขัน และอาหารเสริมส าหรับการออกก าลังกายและกีฬา 

วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
สารอาหารหลัก สารอาหารรอง ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการออก

ก าลังกายและแข่งขันกีฬา อาหารเพื่อฟื้นฟูพลังงาน และสารเสริมอาหาร  
 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 082198 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 

ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนที่ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทาง
ชีวกลศาสตร์การบูรณาการ ความรู้เก่ียวกับกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวแบบคิเนเมติกส์และคิเนติกส์ การ
วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวการออกก าลังกายและกีฬา 

วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม แรง โมเมนต์ งาน ก าลัง 

พลังงาน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้ชีวกลศาสตร์ทางการ
กีฬาและออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

วท 082152 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย สาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ

บาดเจ็บทางกีฬา ประเภทและลักษณะการบาดเจ็บ การป้องกันการปฐม
พยาบาลและการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและกีฬาประเภท
ของสารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา 

วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
สาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา ประเภทและ

ลักษณะการบาดเจ็บ การป้องกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลและการฟื้นฟู
การบาดเจ็บ ประเภทของสารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083153 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

ประยุกต์หลักการทางกายวิภาคสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
โภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา จิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 
เวชศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา ทฤษฎีและหลักการฝึกกีฬา การ
วางแผนการฝึกกีฬา การประเมินผลการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและ
การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 

วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 
ประยุกต์หลักการทางกายวิภาคสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ทฤษฎีและหลักการฝึกกีฬา การ
วางแผนการฝึกกีฬา การประเมินผลการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและ
การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 082158 การประยุกต์หลักการการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ 
 ของมนุษย์ทางการกีฬา 2(2-0-4) 

ความหมายความส าคัญ ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ผลของการ
เจริญเติบโตที่มีต่อพัฒนาการและความสามารถทางกลไก และการเคลื่อนไหว 
และการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083160 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

แนวคิดพื้นฐานของการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย หลักการจัด
โปรแกรมการออกก าลังกาย รูปแบบและวิธีการของการออกก าลังกาย การจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายในวัยต่าง ๆ การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย
ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 

วท 083338 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
แนวคิดพื้นฐานของการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย หลักการจัด

โปรแกรมการออกก าลังกาย รูปแบบ วิธีการของการออกก าลังกาย การจัด
โปรแกรมการออกก าลังกายในแต่ละช่วงวัย และการจัดโปรแกรมการออก
ก าลังกายในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083163 การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
นวด กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการนวด หลักการนวด เทคนิคการนวด 
มารยาทข้อควรระวังในการนวด และจรรยาบรรณในการนวด 

วท 083339 การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการ

นวด หลักการนวด เทคนิคการนวด มารยาทข้อควรระวังในการนวด และ
จรรยาบรรณในการนวด 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
สศ 063005 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา  2(2-0-4) 

ศึกษากฎหมายทางการกีฬา ระเบียบและข้อบังคับในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณ จริยธรรมทางการกีฬา การสร้างวินัยของบุคลากร
กีฬา อาทิ ผู้บริหารกีฬา ผู้ฝึกสอน นักกีฬาและผู้ปกครอง รวมทั้งวินัยของ
ผู้ชมกีฬา 

วท 084340 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  2(2-0-4) 

แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของกีฬา ทฤษฎี ปรัชญา ชนิด และขอบข่ายของกีฬา 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อพัฒนาการของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
กีฬา ปัญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณในสังคมที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประสบอยู ่หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรบันักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

วท 083165 การเป็นผู้ฝึกกีฬา 2(1-2-3) 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการฝึกกีฬา และทักษะการฝึกกีฬา คุณลักษณะ

การเป็นผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายและกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬากับผู้
ฝึกสอนกีฬา 

วท 083341 สมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา 2(1-2-3) 
แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ และหลักการเป็นผู้ฝึกสอนสมรรถนะ

ทางการกีฬา ทักษะกีฬา สมรรถภาพของกีฬาประเภทต่าง ๆ และความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับชนิดกีฬาที่ฝึก ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้กับการฝึกสมรรถนะทางการกีฬา    

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 082166  ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา             2(2-0-4) 

ความหมาย การอ่าน การเขียนศัพท์ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

วท 082166  ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา             2(2-0-4) 
ความหมาย การอ่าน การเขียนศัพท์ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 083168  การยศาสตร์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 

โครงร่าง ขนาดสัดส่วนมาตรฐาน การเคลื่อนไหวของกระดูกและ
กล้ามเน้ือ ข้อจ ากัดของการเคลื่อนไหว สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพ 
การลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083169 การวิเคราะห์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 

หลักการและทฤษฎีทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การวิเคราะห์ทักษะและ
ประสิทธิภาพการฝึกซ้อมกีฬา และการสอดแนมการแข่งขัน ตัวบ่งชี้ทักษะ
และประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีทางการกีฬามาปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพทางการกีฬา 

วท 083381 การวิเคราะห์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 
การสืบค้นข้อมูล การสอดแนม การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล การจัดท ารายงานการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ การ
วิเคราะห์การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การน าเทคโนโลยีทางการกีฬามา
เป็นแนวทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083170 การพัฒนานักกีฬาแบบเป็นระบบ 2(1-2-3) 

ความหมาย ขอบข่าย การตระหนักรู้ ปัจจัยส าคัญของการพัฒนา
นักกีฬาอย่างเป็นระบบ รูปแบบการพัฒนานักกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาที่
หลากหลาย พัฒนาการตามช่วงวัย การพัฒนาความสามารถทางกายและ
ทักษะ องค์ประกอบที่ส าคัญของร่างกาย ความคิด และอารมณ์ ของความ
เป็นเลิศทางการกีฬา การก าหนดช่วงของการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างเป็นระบบ 

วท 083343 การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3) 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ในแต่ละช่วงวัย การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
นักกีฬาในระยะยาว การก าหนดช่วงของการฝึกซ้อมและการวางแผนการฝึก
สมรรถภาพทางกายให้สัมพันธ์กับชนิดกีฬา 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 071157 กิจกรรมทางกายสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดี 2(1-2-3) 

ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การ
ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางกายของบุคคล กลุ่มคน ในช่วงวัยต่าง ๆ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่เหมาะสมกับเพศ
และช่วงวัยของบุคคลและกลุ่มคนให้มีบุคลิกภาพสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี 

วท 073182 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และประเภทของกิจกรรมทางกาย 

สุขภาพและสุขภาวะในแต่ละช่วงวัย กิจกรรมทางกายของบุคคล กลุ่มคนใน
แต่ละช่วงวัยและภาวะโรคต่าง ๆ พฤติกรรมเนือยน่ิงกับกิจกรรมทางกาย การ
ประเมินกิจกรรมทางกาย หลักการจัดกิจกรรมทางกาย การวางแผนและการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางกาย การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีกิจกรรม
ทางกาย และหลักการจัดกิจกรรมทางกายอย่างปลอดภัย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

  วท 083344 การออกก าลังกายแบบกลุ่ม 2(1-2-3) 
ชนิดของการออกก าลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ จังหวะเพลง 

หลักการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการออกก าลังกายแบบกลุ่ม จรรยาบรรณ
ของผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม  

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 วท 082345 มวยไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปของมวยไทย อุปกรณ์และความปลอดภัยในการออกก าลัง
กายแบบมวยไทย จรรยาบรรณของผู้น าการออกก าลังกายแบบมวยไทย การ
ฝึกทักษะมวยไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการฝึกมวยไทย
เพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกมวยไทย  

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
 วท 083346 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 

  2(1-2-3) 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ของการ

เป็นผู้น าการออกก าลังกายที่ดี การพัฒนาตนด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร การ
เพิ่มความกล้าแสดงออกและเสน่ห์ การวางตัวในการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

 วท 073183 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ  2(1-2-3) 
ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ หลักการออกก าลังกาย 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพทางกาย 
การเลือกและจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย และความปลอดภัยในการออก
ก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 วท 081349 แอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแอโรบิกดานซ์ หลักการของออกก าลังกายแบบแอ
โรบิก บุคลิกภาพและการเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ 
จรรยาบรรณของผู้น าการเต้นแอโรบิกดานซ์ ทักษะพื้นฐาน ของการเต้นแอโร
บิกดานซ์และรูปแบบการเต้นแอโรบิกดานซ์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การ
กีฬา ในการเต้นแอโรบิกดานซ์  

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 วท 081359 โยคะ 2(1-2-3) 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโยคะ หลักการฝึกโยคะ บุคลิกภาพและการเป็น
ผู้น าโยคะ จรรยาบรรณของผู้น าโยคะ ทักษะพื้นฐานของการฝึกโยคะและ
รูปแบบการฝึกโยคะ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกโยคะ 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 082172 ระบบพลังงานกับการออกก าลังกายและกีฬา 3(2-2-5) 

ระบบและแหล่งพลังงานกับการออกก าลังกายและการฝึกกีฬา เมตาโบลซึิม
ของพลังงานการประยุกต์ระบบพลังงานกับออกก าลังกายและการฝึกกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083173 การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
  3(2-2-5) 

หลักการและวิธีการเสริมสร้างความแข็งแรง ความอดทน พลัง ความเร็ว 
ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว และการประสานสัมพันธ์ของระบบ
ประสาทกล้ามเน้ือ การฝึกเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต พัฒนา
ระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนและใช้ออกซิเจน การสร้างโปรแกรมการฝึก
สมรรถภาพทางกายใหเ้หมาะสมกับชนิดกีฬา และประเมินผลโปรแกรมการฝึก 

วท 083362 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวเฉพาะ 
 ประเภทกีฬา  3(2-2-5) 

หลักการรูปแบบและวิธีการที่พัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ชนิดกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

วท 084174 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬาประยุกต์ 3(2-2-5) 
การท างาน การตอบสนอง การปรับตัวของระบบโครงร่าง ระบบ

ประสาท กล้ามเน้ือ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต การวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนามการประยุกต์หลักการทาง
สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬากับการออกก าลังกายและการฝึกกีฬา                

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 124054 การสัมมนาทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 3(0-6-3) 

การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านสรีรวิทยา
การออกก าลังกายและกีฬา 

วท 124063 การสัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย
  2(0-4-2) 

การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านสรีรวิทยา
การกีฬาและการออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083175 การศึกษารายกรณีทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา  
  3(2-2-5) 

การค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการออกก าลัง
กายและกีฬา 

วท 083363 การศึกษารายกรณีทางสรรีวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย
  2(1-2-3) 

การค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 วท 083360 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับทุกช่วงวัย 3(2-2-5) 

กลไกการท างานของสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ การตอบสนองและการ
ปรับตัวทางสรีรวิทยาจากการออกก าลังกาย โดยเน้นที่เด็ก คนวัยกลางคน 
และผู้สูงอายุ 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 วท 084361 สรีรวิทยาการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการฝึก 3(2-2-5) 

หลักการของสรีรวิทยาการกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงส าหรับ
นักกีฬาประเภทบุคคลหรือนักกีฬาประเภททีม ประกอบด้วย สรีรวิทยาของ
การฝึกความแข็งแรงความอดทน ความเร็ว พลัง ความคล่องตัว ระบบ
พลังงานแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน สรีรวิทยาของการฝึกกับ
สภาพแวดล้อม 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 083177   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์             3(2-2-5) 

ศึกษาการท างานของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง
โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการศึกษา และวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์รวมทั้ง
กระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูล การคิดค้นและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083178   ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับกีฬา              3(2-2-5) 

การประยุกต์หลักการ ทฤษฏีทางชีวกลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง 
แก้ไข และพิจารณานักกีฬา ในการฝึกซ้อมและแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 124055   การสัมมนาทางชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา
  3(0-6-3) 

การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านชีวกลศาสตร์
การออกก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083179   การศึกษารายกรณีทางชีวกลศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา
  3(2-2-5) 

ศึกษาค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษาทางด้านชีวกลศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 083180   คุณลักษณะทางจิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา 3(2-2-5) 

ความหมายและขอบข่ายของคุณลักษณะทางจิตวิทยาการกีฬา การ
จ าแนกพฤติกรรม บุคลิกภาพทางการกีฬา และการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการ
กีฬา การเลือกใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาการกีฬาในการประเมิน และวิเคราะห์
ความจ าเป็นให้เหมาะสมส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 084181   การจ าแนกและวิเคราะห์ความเป็นเลิศทางการกีฬา 3(3-0-6) 

ความหมายและขอบข่าย รูปแบบ กระบวนการ ช่วงของการจ าแนก 
และการทดสอบการจ าแนกคุณลักษณะพรสวรรค์สู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083182   การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา
  3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ของการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา
การออกก าลังกายและการกีฬา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา เทคนิคในการให้
ค าปรึกษากับนักกีฬาและผู้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จรรยาบรรณของผู้ให้
ค าปรึกษาทางจิตวิทยาการการออกก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 124056   การสัมมนาทางจิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา  3(0-6-3) 

การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านจิตวิทยา
การออกก าลังกายและการกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 083183   การศึกษารายกรณีทางจิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา
  3(2-2-5) 

ศึกษาค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษาทางด้านจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083184   หลักและการประเมินภาวะโภชนาการการออกก าลังกาย 
 และกีฬา 3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ หลักและวิธีการวัดและประเมินภาวะทาง
โภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา การใช้เครื่องมือในการวัดและประเมิน
ภาวะโภชนาการ คุณค่าของสารอาหาร 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083186   การให้ค าปรึกษาทางโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา
  3(2-2-5) 

เทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการกับนักกีฬา
และผู้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ การประเมินผล และกรณีศึกษา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 084185   การจัดการโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา 3(2-2-5) 

ศึกษาสภาวะทางโภชนาการ การก าหนดโปรแกรมอาหาร ส าหรับ
นักกีฬา และผู้ออกก าลังกายทั่วไป และผู้ที่มีน้ าหนักตัวผิดปกติ 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 124057  การสัมมนาทางโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา 3(0-6-3) 

การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นที่สนใจทางด้านโภชนาการ
การออกก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 083187   การศึกษารายกรณีทางโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา
  3(2-2-5) 

ศึกษาค้นคว้าการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษาทางด้านโภชนาการการออก
ก าลังกายและกีฬา 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031319 กรีฑา 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกรีฑา มารยาทและความปลอดภัย
ในการฝึก การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกรีฑา กฎ และกติกา
การแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินกรีฑาเบื้องต้น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับกรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031297 กอล์ฟ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬากอล์ฟ การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกกอล์ฟ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 041075 กาบัดดี้ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬากาบัดดี้ การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธี การฝึกกาบัดดี้ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกาบัดดี้เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 051335 กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย 2(1-2-3) 

ประวัติ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และลักษณะของการละเล่น
พื้นเมืองและกีฬาพื้นเมืองของไทย ประเภทของการละเล่นพื้นเมืองและกีฬา
พื้นเมืองของไทย ปัญหาและวิธีการยุติปัญหาของการละเล่นพื้นเมืองและกีฬา
พื้นเมืองของไทย ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านของไทย และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พล 072132 การละเล่นพื้นเมืองของไทย 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเลือก การดูแลรักษา

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการ
เล่น ลักษณะของการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นเมืองของไทย ประเภทของ
การเล่นและการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก การฝึกทักษะการละเล่นพื้นเมืองของ
ไทย    

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

พล 041078 เซปักตะกร้อ  2(1-2-3) 
ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเซปักตะกร้อ การฝึกทักษะ

เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของเซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเซปักตะกร้อเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 042153 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ

สิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ กฎ และกติกา
การแข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031320 ซอฟท์เทนนิส 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเซปักตะกร้อ การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของเซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเซปักตะกร้อเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 031313 ด าน้ า 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาด าน้ า การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกด าน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินด าน้ าเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 052356 ทักษะกีฬาด าน้ า 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาด าน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาด าน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031310 เทควันโด 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเทควันโด การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกเทควันโด กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเทควันโดเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031299 เทนนิส  2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธี  การฝึกเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเทนนิสเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031300 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกเทเบิลเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิส เบื้องต้น 
การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032395 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ

สิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 041069 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกบาสเกตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 042156 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ

สิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กฎ และกติกา
การแข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031301 แบดมินตัน 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกแบดมินตัน กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินแบดมินตันเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 032396 ทักษะกีฬาแบดมินตัน 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาแบดมินตัน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031314 ปันจักสีลัต 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาปันจักสีลัต การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกปันจักสีลัต กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินปันจักสีลัตเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031315 ปีนหน้าผา 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาปีนหน้าผา การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกปีนหน้าผา กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินปีนหน้าผาเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 052361 ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาปีนหน้าผา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปีนหน้าผา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 031302 เปตอง 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเปตอง การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกเปตอง กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเปตองเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032399  ทักษะกีฬาเปตอง 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาเปตอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเปตอง กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 041071 ฟุตซอล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาฟุตซอล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธี การฝึกฟุตซอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

พล 042160 ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตซอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 041070 ฟุตบอล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกฟุตบอล กฎ และกติกาการแข่งขันการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลเบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

พล 042161  ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031303 มวยไทย 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยไทย การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกมวยไทย กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยไทย เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

พล 032401  ทักษะกีฬามวยไทย 1(0-2-1) 
ความรู้ทั่วไปของมวยไทย อุปกรณ์และความปลอดภัยในการออกก าลัง

กายแบบมวยไทย จรรยาบรรณของผู้น าการออกก าลังกายแบบมวยไทย การ
ฝึกทักษะมวยไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย รูปแบบการฝึกมวยไทย
เพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกมวยไทย  
 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 031304 มวยปล้ า 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยปล้ า การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกมวยปล้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยปล้ า เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031305 มวยสากล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยสากล การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกมวยสากล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยสากลเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031321 ยกน้ าหนัก 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายกน้ าหนัก การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกยกน้ าหนัก กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยกน้ าหนักเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031306 ยิงธนู 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิงธนู การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกยิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยิงธนูเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032405 ทักษะกีฬายิงธนู 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬายิงธนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 031307 ยิงปืน 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิงปืน การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกยิงปืน กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยิงปืนเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน 1(0-2-1 
ความรู้พื้นฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031322 ยิมนาสติก 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิมนาสติก การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกยิมนาสติก กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยิมนาสติกเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031308 ยูโด 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายูโด การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกยูโด กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยูโดเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 051336 โยคะ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาโยคะ การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกโยคะ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินโยคะเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 041076 รักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬารักบี้ฟุตบอล การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกรักบี้ฟุตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินรักบี้ฟุตบอลเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031312 เรือพาย 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเรือพาย การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกเรือพาย กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเรือพาย เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ
ฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031298 ลีลาศ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาลีลาศ ทิศทางการลีลาศ 
มารยาทในการลีลาศ การฝึกทักษะเบื้องต้นของการลีลาศแต่ละประเภท 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031323 วูซูประลองยุทธ์ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาวูซูประลองยุทธ์ การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ์ กฎ และกติกาการ
แข่งขันการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวูซูประลอง
ยุทธ์เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 041072 วอลเลย์บอล  2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกวอลเลย์บอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินวอลเลย์บอลเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ

สิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กฎ และกติกา
การแข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031309 ว่ายน้ า 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาว่ายน้ า การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกว่ายน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินว่ายน้ า เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาว่ายน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 031316 แอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแอโรบิกดานซ์ การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกแอโรบิกดานซ์ กฎ และกติกาการแข่งขัน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินแอโรบิกดานซ์เบื้องต้น 
การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
พล 041077 ฮอกก้ี 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาฮอกก้ี การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกฮอกก้ี กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินฮอกก้ีเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

- ไม่มี -  แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
พล 041074 แฮนด์บอล 2(1-2-3) 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแฮนด์บอล การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกแฮนด์บอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินแฮนด์บอลเบื้องต้น การเลือก 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

พล 042168  ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 พล 032418  ทักษะกีฬาวู้ดบอล 1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬาวู้ดบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

 พล 042150  ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาคอร์ฟบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคอร์ฟบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 

 พล 042151  ทักษะกีฬาแชร์บอล 1(0-2-1) 
ความรู้พื้นฐานกีฬาแชร์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
 พล 032421  ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต 1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬาอี-สปอร์ต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การฝึก
ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
 พล 052354 ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬาจานร่อน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจานร่อน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
วท 124059 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 การออกก าลังกายและกีฬา  2(90) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬาโดยอิสระ การพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 การกีฬาและการออกก าลังกาย 2(90) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายโดยอิสระ การพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) หมายเหตุ 
วท 124060 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
 การออกก าลังกายและกีฬา 5(350) 

ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬาในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ วท 124059 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 

วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 และการออกก าลังกาย 5(350) 

ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ วท 124070 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 

 แก้ไขชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

 รายวิชาใหม่ 

 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ตัดรายวิชาออก 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐวี  ศรีเกตุ    
เลขประจ าตัวประชาชน  3-8099-00061-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คุณวุฒิ  

ปริญญาโท ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ส าเรจ็  2540 
ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ส าเรจ็  2533 

ผลงานทางวิชาการ 
1. ต ารา/หนังสือ  -  
2. งานวิจัย 

Pattama Kherdkarn, Vorasith Siripornpanich, Amornpan Ajjimaporn, Natthawee 
Sriket, Phudis Sriket, Waree Widjaja. (2017). The acute effect of exergame 
on brain waves and response time in active and sedentary young 
adults. Journal of Sports Science and Technology. 17(2), P.55-67. 

Patcharee Tongkampanit, Athiwat Dokmaikhao, Puangkaew Wiwatjesadawut, 
Wanthita Jabang, Chattrakul Panuthai, Daranee Likhitworasak, Natthawee 
Sriket and Tanard Kulted. (2018). Marketing strategy of takraw national 
training center of Thailand. Proceedings 8th Institute of Physical 
Education International Conference. 19-21 August, 2018. P.130-136. 

Pattama Kherdkarn, Natthawee Sriket, Phudis Sriket, Panutsarom Nitiwongpond, 
Nanphat Khamwichit, Mantira Phongampai, Phitcahyakorn Teachato, Krit 
Srirungrangchai and Jatuphorn Phonsen. (2019). The acute effects of 
aerobic exercise on response time in young adults. Proceeding 9th 
Institute of Physical Education International Conference. 19-21 May, 
2019. P.598-606. 

3. บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. กายวิภาคและสรรีวิทยา 1 2(1-2-3) 
2. กายวิภาคและสรรีวิทยา 2 2(1-2-3) 
3. พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
4. การออกก าลงักายแบบกลุ่ม 2(1-2-3) 
5. การฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 5(350) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน  29  ปี   
2. ประสบการณ์อื่น ๆ  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูดิส  ศรีเกตุ    
เลขประจ าตัวประชาชน  3-9301-00904-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คุณวุฒิ 
ปริญญาโท กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ส าเรจ็  2542 
ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ส าเรจ็  2532 

ผลงานทางวิชาการ 
1. ต ารา/หนังสือ  -  
2. งานวิจัย 

Pattama Kherdkarn, Vorasith Siripornpanich, Amornpan Ajjimaporn, Natthawee 
Sriket, Phudis Sriket, Waree Widjaja. (2017). The acute effect of exergame 
on brain waves and response time in active and sedentary young 
adults. Journal of Sports Science and Technology. 17(2), P.55-67. 

Pattama Kherdkarn, Natthawee Sriket, Phudis Sriket, Panutsarom Nitiwongpond, 
Nanphat Khamwichit, Mantira Phongampai, Phitcahyakorn Teachato, Krit 
Srirungrangchai and Jatuphorn Phonsen. (2019). The acute effects of 
aerobic exercise on response time in young adults. Proceeding 9th 
Institute of Physical Education International Conference. 19-21 May, 
2019. P.598-606. 

3. บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. การฝกึโดยใช้แรงต้าน 2(1-2-3) 
2. การเป็นผูฝ้ึกสอนส่วนบุคคล 2(1-2-3) 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
4. การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
5. ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 
6. ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 
7. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 2(90) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน  20  ปี   
2. ประสบการณ์อื่น ๆ  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ทัตพิชา  พงษ์ศิริ    
เลขประจ าตัวประชาชน  1-9299-00342-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 
คุณวุฒิ 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ส าเรจ็  2561 
ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ส าเรจ็  2559 

ผลงานทางวิชาการ 
1. ต ารา/หนังสือ  -  
2. งานวิจัย 

Kanchana Kanchanapradit and Tatpicha Pongsiri. (2019). Factors Influencing the 
Development of Athletes' Excellence. International Journal of Trend 
in Scientific Research and Development (IJTSRD).  Volume 3. Issue 6, 
October 2019. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 

3. บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. สรรีวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
2. สรรีวิทยาการออกก าลังกายส าหรบัทุกช่วงวัย 3(2-2-5) 
3. จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 
4. การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 
5. เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
6. ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
7. การสมัมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(0-4-2) 
8. การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน  3  ปี   
2. ประสบการณ์อื่น ๆ  

- นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและเสริมสร้างสมรรถนะทางการกฬีา สมาคมปนีหนา้ผาแหง่ประเทศไทย 
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
- นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน ประจ าทมีกรฑีา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล อาจารย์กฤษฏ์  ศรีรุ่งเรืองชัย    
เลขประจ าตัวประชาชน   1-7502-00048-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์  
คุณวุฒิ 
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ปีที่ส าเรจ็  2561 
ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ปีที่ส าเรจ็  2557 

ผลงานทางวิชาการ 
1. ต ารา/หนังสือ  -  
2. งานวิจัย 

Pattama Kherdkarn, Natthawee Sriket, Phudis Sriket, Panutsarom Nitiwongpond, 
Nanphat Khamwichit, Mantira Phongampai, Phitcahyakorn Teachato, Krit 
Srirungrangchai and Jatuphorn Phonsen. (2019). The acute effects of 
aerobic exercise on response time in young adults. Proceeding 9th 
Institute of Physical Education International Conference. 19-21 May, 2019. 
P.598-606. 

3. บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. สมรรถนะผู้ฝกึสอนกีฬา 2(1-2-3) 
2. สรรีวิทยาการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงส าหรบัการฝึก 3(2-2-5) 
3. การฝกึสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
4. หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึกีฬา 3(2-2-5) 
5. โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
6. ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
7. ทักษะกีฬาเทนนสิ 1(0-2-1) 
8. ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน  1  ปี   
2. ประสบการณ์อื่น ๆ  

- ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันทริา  ผ่องอ าไพ    
เลขประจ าตัวประชาชน   3-8207-00139-xx-x 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
คุณวุฒิ 
ปริญญาโท วท.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปีที่ส าเรจ็ 2551 

ปริญญาตร ี กศ.บ. วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ส าเรจ็ 2541 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ต ารา/หนังสือ   
มันทริา ผอ่งอ าไพ. (2560). ต ารา สถิติทางวิทยาศาสตร์การกฬีา. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง.  

2. งานวิจัย 
Pimprapa Intahlor, Nutdanai Jaronsukwimal, Patantiya Singcram, Jantree Ladawon, 

Saowapha Wanichachewa, Mantira Phongampai, Panutsarom 
Nitiwongpond, Pattama Kherdkarn, Benthiwa Surasartpisal and Nongluck 
Sangsawhang. (2017). A Study of Knowledge, attitudes, and behaviors 
of Whey protein consumption for Institute of Physical Education 
Chonburi Campus Students. Proceeding 7th Institute of Physical 
Education International Conference. 28-30 June, 2017. P.340-348. 

Pattama Kherdkarn, Natthawee Sriket, Phudis Sriket, Panutsarom Nitiwongpond, 
Nanphat Khamwichit, Mantira Phongampai, Phitcahyakorn Teachato, Krit 
Srirungrangchai and Jatuphorn Phonsen. (2019). The acute effects of 
aerobic exercise on response time in young adults. Proceeding 9th 
Institute of Physical Education International Conference. 19-21 May, 2019. 
P.598-606. 

3. บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
2. สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
3. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
4. การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน  21  ปี   
2. ประสบการณ์อื่น ๆ 
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