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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบริหารจัดการกีฬา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
คณะ ศิลปศาสตร์ 
     

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร   .................................... 
ภาษาไทย   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  

Program in Sports Management 
2. ช่ือปริญญาและสาขา    

ภาษาไทย  
 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต )การบริหารจัดการกีฬา(  
 ชื่อย่อ  บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา) 
ภาษาอังกฤษ  
 ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Sports Management) 
 ชื่อย่อ  B.B.A. (Sports Management) 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี  
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

124 หน่วยกิต   
5.   รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
 
 

มคอ. 2 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
 6.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 6.1.2 กำหนดการเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.2.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 6.2.2 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2563                  
เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 นักพัฒนาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

8.2 พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬา 
8.3 นักธุรกิจด้านการกีฬา 
8.4 ผู้จัดและควบคุมการแข่งขันกีฬา 
8.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ 
8.6 ผู้จัดการสมาคมและสโมสรกีฬาอาชีพ 
8.7 นักวิชาการทางด้านการบริหารจัดการกีฬา
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   9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ 

1  อาจารย์ภิญญาณัฏฐ  สมาธ ิ 3-9299-00175-xx-x อาจารย ์
ศศ.ม. การจัดการทางการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

2  อาจารย์กัญฐิณัฐฎิ์  ผ้อล้วน 3-9207-00175-36-5 อาจารย ์
ศศ.ม. การจัดการการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 2559 
พย.บ.  มหาวิทยาลยัมหิดล 2546 

3 ผศ.ณิชานันทน์  วงษว์ิวัฒน ์ 3-9099-00211- xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวชิาบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2547 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบนัราชภัฏภูเก็ต 2540 

4 ผศ.อนุชา  แซ่เจียม 3-9203-00406-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวชิาสังคมศาสตร์) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2547 

   บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2536 

5 ผศ.สุภาพ  เพชรแก้ว 3-8104-00269-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาพลศึกษา) 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2543 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการบัญญัติเรื่องการกีฬาและบทบาท 
หน้าที่ของการกีฬาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู ่อาศัยอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง ตลอดทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”  

 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี เน้นการสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยรัฐบาลมี
นโยบายในการสร้างความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาคน ลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบราชการ โดยเชื่อมโยงลงสู่แผนระดับต่าง ๆ และได้นำการกีฬาเข้าไปช่วยพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย 
เพ่ือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากการพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับประชากรในประเทศไทย 
ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ทำให้มี
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 คือ เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564  

 ทั้งนี้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์
กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงสถาบันพัฒนา
กีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  และจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport 
City) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค ประกอบด้วย 2 สาขาหลัก คือ 1) ภาคการ
ผลิตสินค้า 2) ภาคบริการการกีฬา โดยภาคการผลิตสินค้าประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬา ในขณะที่ภาคบริการการกีฬา ประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับ
การกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาเพื่อบริการบุคคลทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด 
ผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพ เวชศาสตร์การกีฬา นักกีฬาอาชีพ ผู้บริหารทางการตลาดการ
กีฬา เอเยนต์ทางการกีฬา ผู้จัดการนักกีฬา ที่ปรึกษากฎหมายด้านการกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีพ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา การเป็นผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ประกอบการและเจ้าของสนามกีฬา โดย
สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬาออกเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจ
ประเภทสถานที่บริการออกกำลังกาย 2) กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น 3) กลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาด
และโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา 4) กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา 5) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและนันทนาการ 6) กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา 7) กลุ่มการบริการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 8) กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรการกีฬา 9) กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา 10) 
กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา 11) กลุ่มผู้นำเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬา และ 12) กลุ่มกีฬาอาชีพ 
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 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะเป็น
สถาบันการศึกษาหลักที่ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการกีฬา ทำการเรียนการสอน 
วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง    
องค์ความรู้ด้านการกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันกีฬาได้รับความยอมรับของสังคม สามารถสร้างรายได้ และการพัฒนาสังคมดังนั้น

การบริหารจัดการกีฬาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพ่ือให้การบริหารจัดการกีฬาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการดำรงรักษา 
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 11.3 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย 

แนวโน้มทางด้านกีฬา กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญ
กับการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ เพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการตื่นตัวในเรื่องของการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพของคนทั่วโลก ทำให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกกำลังกายมากข้ึน อีก
ทั้งการกีฬายังมีส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และ
สามัคคีของคนในชาติ  

11.4 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬาในอนาคต 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจน
การส่งเสริมนโยบายการสร้างสุขภาพแนวใหม่ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งส่งเสริม
โปรแกรมความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาสำหรับเยาวชนในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการ
พัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพสู่มาตรฐานในระดับสากล และมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เป็น
ค่านิยม เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     การกีฬาแห่งชาต ิ

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรทำให้มีหลักสูตรใหม่ที่สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถในด้านการบริหารจัดการกีฬาให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา 
โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้าง
เสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 9 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชา                 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
13.2 การบริหารจัดการ 

13.2.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขา/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางการบริหารจัดการกีฬาตามความต้องการของหลักสูตร 

13.2.2 สำรวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย
คณะ/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 

13.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้ด้านวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และนวัตกรรมการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา 
  1.2 ความสำคัญ 

1.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม 
ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมการกีฬา 

1.2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมการกีฬา 
1.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.3 วัตถุประสงค์   
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา  
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา  
 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางการกีฬาในการเป็น
ผู้ประกอบการทางการกีฬาและประกอบอาชีพอ่ืนๆได้ 
 1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มีแผนพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนาด้านหลักสูตร 1.1. การประเมินและการติดตามการใช้
หลักสูตร 
 
 

1.1.1 รายงานการประเมินหลักสูตร 
1.1.2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตร 
1.1.3 รายงานสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1.2  วิเคราะห์หลักสูตรโดยบัณฑิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่
ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
1.2.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.3.1 มคอ. 2 
1.3.2 มคอ. 3-7 

2. แผนพัฒนาด้านอาจารย์ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ในด้าน การสอนที่เน้น
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.1 รายงานผลการนิเทศการสอนที่เน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน 
2.1.2 รายงานการประเมินการสอนที่เน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน 

2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ปีละ 1 ครั้ง  

2.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน 

3. แผนพัฒนาด้านนักศึกษา 3.1 โครงการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
3.1.1 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  

4. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย 

4.1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

สรุปรายงานผลโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

4.2 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
รายงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 การศึกษาแบ่งออกกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย ใน 

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยภาคฤดูร้อน 
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น  มิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 2.2.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    2.3.1 ทักษะภาษาอังกฤษ 
 2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 2.3.3 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีว ิต เทคนิคการเร ียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.3 ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือสนับสนุน

ให้เล่นกีฬาเพ่ือรับทุนจากมหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
                ปีการศึกษา 
ชั้นป ี

จำนวนนักศึกษา (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 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

                            1)  งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินรายได้ (หักคงคลังและบริหารส่วนกลางแล้ว) 656,640 1,313,280 1,969,920 2,626,560 2,626,560 

งบประมาณ 114,000 228,000 342,000 456,000 456,000 

รวม 770,640 1,541,280 2,311,920 3,082,560 3,082,560 

                            2)  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดเงิน 
 ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน (25%) 192,660 385,320 577,980 770,640 770,640 

ค่าใช้สอย (30%) 231,192 462,384 693,576 924,768 924,768 

ค่าวัสดุ (20%) 154,128 308,256 462,384 616,512 616,512 

ค่าสาธารณูปโภค (5%) 38,532 77,064 115,596 154,128 154,128 

รวม (1) (80%) 616,512 1,233,024 1,849,536 2,466,048 2,466,048 

2. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ์ (20%) 154,128 308,256 462,384 616,512 616,512 

รวม (2) (20%) 154,128 308,256 462,384 616,512 616,512 

รวม (1) + (2) 770,640 1,541,280 2,311,920 3,082,560 3,082,560 

                           3) ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

จำนวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
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2.7 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
  แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืน ๆ (ระบุ)  …… 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อ 32 ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  กำหนดให้เรียน 124 หน่วยกิต                                                                               
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กำหนดให้เรียน  30 หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาภาษา   กำหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต 
       1.1.1) วิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน   6 หน่วยกิต 
       1.1.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
     1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กำหนดให้เรียน   6 หน่วยกิต 
       1.2.1) วิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน   3 หน่วยกิต 
       1.2.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กำหนดให้เรียน   6 หน่วยกิต 
       1.3.1) วิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน   3 หน่วยกิต 
       1.3.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต 

โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   กำหนดให้เรียน    88 หน่วยกิต 

   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กำหนดให้เรียน    24 หน่วยกิต 
      2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
             2.2.1) วิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน   39 หน่วยกิต 
             2.2.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กำหนดให้เรียน    7  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดให้เรียน     30  หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา  
บังคับ      กำหนดให้เรียน      6  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
เลือก      ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต  
มศ 042014 วาทการ       3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียน      3(2-2-5) 
ภาษาต่างประเทศ 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา    3(2-2-5)  
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน    3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
บังคับ      กำหนดให้เรียน      3   หน่วยกิต 

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย     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 มนุษย์กับการเรียนรู้              3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต     3(3-0-6) 
มศ 121003 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(3-0-6) 

 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
บังคับ      กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง      3(3-0-6) 
เลือก      ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   3(3-0-6) 
สศ 022003 ละครกับชีวิต      3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย     3(3-0-6) 
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สศ 022006 พลวัตทางสังคม      3(3-0-6) 
สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย     3(3-0-6) 
สศ 022008 กีฬากับสังคม       3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา     3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น    3(3-0-6) 
สศ 041001 กฎหมายเพื่อการดำรงตน      3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้     3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใสใจสะอาด      3(3-0-6)  

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

 1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
วท 091006    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6)  
วท 101009  สถิติในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
วท 091007  การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  

 1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต    3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 

1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม  3(2-2-5) 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   กำหนดให้เรียน  24 หน่วยกิต  

บธ 021005 หลักการบัญชี      3(2-2-5) 
บธ 041012 หลักการตลาด       3(3-0-6)  
สศ 051004 หลักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 
บธ 032008 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
บธ 061039 องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
บธ 062040 การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
บธ 072066 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
บธ 063041 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   กำหนดให้เรียน  57 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาบังคับ   กำหนดให้เรียน  39 หน่วยกิต 

 บธ 131030 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา  3(3-0-6) 
 บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา     3(3-0-6) 
 บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ    3(2-2-5) 



14 
 

 

 บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา    3(2-2-5) 
บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา    3(2-2-5) 
บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา  3(2-2-5) 
บธ 133035  การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา   3(3-0-6) 
บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา    3(3-0-6) 
สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา   3(3-0-6) 
บธ 133038 การวิจัยทางการจัดการกีฬา    3(2-2-5) 
บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่    3(2-2-5) 
บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา      3(2-2-5) 

2.2.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
บธ 042013 การตลาดทางการกีฬา     3(3-0-6) 
ทท 023021 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา     3(2-2-5) 
นก 021076 การเป็นผู้นำนันทนาการ     3(2-2-5) 
บธ 063043 การบริหารโครงการ     3(2-2-5) 
มศ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา   3(2-2-5) 
บธ 114040 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา    3(2-2-5) 
บธ 133041 อุตสาหกรรมกีฬา      3(3-0-6) 

 บธ 132042 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา   3(3-0-6) 
2.2.3) วิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา      1(0-2-1) 
พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ      1(0-2-1) 
พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส     1(0-2-1) 
พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย     1(0-2-1) 
พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน  1(0-2-1) 
พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ     1(0-2-1) 

   พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์                                            1(0-2-1) 
พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล     1(0-2-1) 
พล 052356 ทักษะกีฬาดำน้ำ       1(0-2-1) 
พล 003044  การช่วยชีวิตทางน้ำ      2(1-2-3) 

 2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กำหนดให้เรียน  7 หน่วยกิต 
บธ 114030 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา  2(90)  
บธ 114031 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา    5(450)  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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ความหมายรหัสวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร 
1. ความหมายของรหัสวิชา 

 รหัสวิชาในหลักสูตรใช้ระบบตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  
 
                                  ลำดับที่ของรายวิชาในหมู่วิชา 
                                                     ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่ควรจัดให้เรียน 
                                  รหัสแสดงหมู่วิชา (ดูตารางหมวดวิชาและหมู่วิชา) 
                        รหสัตัวอักษรแสดงหมวดวิชา (ดูตารางหมวดวิชา) 

2. หมวดวิชาและรหัสตัวอักษร 
    ตารางหมวดวิชา  

หมวดวิชา     รหัสตัวอักษร 
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
สื่อสารการกีฬา 
พลศึกษาและกีฬา 
นันทนาการ 
การท่องเที่ยว 
บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มศ 
สศ 
นศ 
พล 
นก 
ทท 
บธ 
วท 

HU 
SO 
CA 
PE 
RC 
TR 
BA 
SC 

       ในแต่ละหมวดวิชาแบ่งออกเป็นหมู่วิชาต่าง ๆ และในแต่ละหมู่วิชาประกอบด้วยรายวิชาที่มี
ลักษณะเนื้อหาอยู่ในหมู่วิชานั้น ๆ ดังตาราง ต่อไปนี้ 

ตารางหมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 

หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ได้ 
หมู่วิชาปรัชญา 
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษาไทย 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
หมู่วิชาภาษาจีน 
หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน 
หมู่วิชาภาษารัสเซีย 

บธ  08  2 001 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
มศ 13 
มศ 14 
มศ 15 
มศ 16 
มศ 17 
มศ 18 
มศ 19 
มศ 20 
มศ 21 
มศ 22 
มศ 23 

หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
หมู่วิชาภาษาลาว 
หมู่วิชาภาษาเขมร 
หมู่วิชาภาษาพม่า  
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
หมู่วิชาภาษาสเปน 
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
หมู่วิชาภาษาบาฮาซา 
หมู่วิชาภาษาตากาล็อก 
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

สศ 
สศ 00 
สศ 01 
สศ 02 
สศ 03 
สศ 04 
สศ 05 

 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ได้ 
หมู่วิชาจิตวิทยา 
หมู่วิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
หมู่วิชานิติศาสตร์ 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

นศ 
นศ 00 
นศ 01 
นศ 02 
นศ 03 
นศ 04 
นศ 05 
นศ 06 
นศ 07 
นศ 08 
นศ 09 

หมวดวิชาสื่อสารการกีฬา 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสื่อสารการกีฬาได้ 
หมู่วิชาการสื่อสาร 
หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
หมู่วิชาวิทยุ-โทรทัศน์ 
หมู่วิชาโฆษณา 
หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
หมู่วิชาภาพยนตร์ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมู่วิชาสื่อสารการกีฬา 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

บธ 
บธ 00 
บธ 01 
บธ 02 
บธ 03 
บธ 04 
บธ 05 
บธ 06 

หมวดวิชาบริหารธุรกิจ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจได้ 
หมู่วิชาการเลขานุการ 
หมู่วิชาการบัญชี 
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
หมู่วิชาการตลาด 
หมู่วิชาการสหกรณ์ 
หมู่วิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
บธ 07 
บธ 08 
บธ 09 
บธ 10 
บธ 11 
บธ 12 
บธ 13 

หมู่วิชาธุรกิจและการบริการ 
หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 
หมู่วิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
หมูบริหารจัดการกีฬา 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

นก 
นก 00 
นก 01 
นก 02 
นก 03 
นก 04 
นก 05 
นก 06 
นก 07 
นก 08 
นก 09 

 

หมวดวิชานันทนาการ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชานันทนาการได้ 
หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ 
หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ 
หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการและการท่องเที่ยว 
หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาทฤษฎีกีฬาและนันทนาการ 
หมู่วิชากิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกีฬาและนันทนาการ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

ทท 
ทท 00 
ทท 01 
ทท 02 
ทท 03 
ทท 04 
ทท 05 
ทท 06 

หมวดวิชาการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาการท่องเที่ยวได้ 
หมู่วิชาทฤษฎีการท่องเที่ยว 
หมู่วิชากิจกรรมการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 
หมู่วิชาทฤษฎีการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
หมู่วิชากิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

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

 

หมวดวิชาพลศึกษาและกีฬา 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาพลศึกษาฯ ได้ 
หมู่วิชาทฤษฎีพลศึกษา 
หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ 
หมู่วิชากีฬาประเภทบุคคล 
หมู่วิชากีฬาประเภททีม 
หมู่วิชากีฬาทั่วไป 
หมู่วิชากีฬาสำหรับคนพิการ 
หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
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 

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาเทคโนโลยีฯ ได้ 
หมู่วิชาฟิสิกส์ 
หมู่วิชาเคมี 
หมู่วิชาชีววิทยา 
หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
------------------- ฯลฯ ------------------- 

 

 
3. ความหมายของหน่วยกิต  
   การคิดหน่วยกิต ของรายวิชาในหลักสูตร เป็นดังนี้ 
  3.1 วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ต่อหน่วยกิตของภาคการศึกษา 

  3.2 วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ               
หน่วยกิต ของภาคการศึกษา   

 ตัวเลขแสดงหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียนของรายวิชา  
         
 

จำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

    จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์  

     จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

                            จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

 3  ( 2  -  2  -   5) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

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

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ) 

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

บธ 021004 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
บธ 061039 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

                2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2.2.1 วิชาบังคับ 
บธ 131030 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 3(3-0-6) 

 หน่วยกิตรวม 21 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) 
      มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก) 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก) 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

สศ 051004 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
บธ 041010 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

                          2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกกีฬา 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

 หน่วยกิตรวม 20 
 
 
 



20 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

xx xxxxxxx ..................................................................... 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

บธ 032008 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธ 062040 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

                2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.1 วิชาบังคับ 
สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3(2-2-5) 

                         2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.1 กลุ่มวิชาเลือก 
xx xxxxxxx ..................................................................... 3 

 หน่วยกิตรวม 21 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

บธ 063041 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
บธ 072066 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

        2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.1 วิชาบังคับ 
บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา   3(3-0-6) 
บธ 133035 การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 3(3-0-6) 

                          2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.1 กลุ่มวิชาเลือก 
xx xxxxxxx ..................................................................... 3 

                                 2.2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกกีฬา 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx xxxxxxx ..................................................................... 2 

 หน่วยกิตรวม 19 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2.2.1 วิชาบังคับ 

บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 3(2-2-5) 
บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่ 3(2-2-5) 

                         2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกกีฬา 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

 หน่วยกิตรวม 11 
 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2.2.1 วิชาบังคับ 

บธ 133038 การวิจัยทางการจัดการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา   3(3-0-6) 

                2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.1 กลุ่มวิชาเลือก  
xx xxxxxxx ..................................................................... 3 

            2.2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกกีฬา 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx xxxxxxx ..................................................................... 1 

 หน่วยกิตรวม 14 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.1 วิชาบังคับ 

บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา   3(2-2-5) 

                         2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  2.2.2.1 กลุ่มวิชาเลือก 
xx xxxxxxx ..................................................................... 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx xxxxxxx ..................................................................... 2 

                         2.3 กลุ่มฝึกวิชาชีพ 
บธ 114030 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา 2(90) 

 หน่วยกิตรวม 13 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
       2.3 กลุ่มฝึกวิชาชีพ 

บธ 114031 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 5(450) 
 หน่วยกิตรวม 5 
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              3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
วิชาบังคับ   
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Usage for Communication 

3(2-2-5) 

 ความสำคัญของการใช้ภาษาไทย  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปัญหาการใช้ภาษาไทย  
คุณธรรมจริยธรรมในการสื ่อสาร ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา บูรณาการการใช้ภาษา แสวงหาความรู ้ใน
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

            รูปแบบและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน             
ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา การแนะนำตัวเองและผู้อ่ืน การบรรยายลักษณะสิ่งของ    
และบุคคล การให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะ การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกีฬา 
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) 

           ความสำคัญของการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ำเสียง บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคการพูด การพูดเชิง

วิชาการ 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 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Reading for Life Quality Development 

3 (2-2-5) 

             ความรู้เกี ่ยวกับหลักการอ่าน ฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ 

วิจารณ์ ประเมินค่า และนำเสนอวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     

            principles of reading, reading for main idea, critical reading, intepreting, sumarizing, 

criticizing, and presenting literature valuable for life quality development 
 

มศ 043016 การเขียน   

Writing 

3 (2-2-5) 

 ความสำคัญของการเขียน 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) 

  ชนิดของคำ วลี อนุประโยค ประโยค กาล และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ  
            parts of speech, phrases, clauses, tenses, sentences, and structures of different types 
of sentences 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา 

English for Sports  
3(2-2-5) 

          ทักษะการสื่อสาร คำศัพท์ และสำนวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬา  
 communicative skills, vocabulary and expressions relating to participating and 
organizing sports events 
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 

English for Presentation 
3 (2-2-5) 

  ขั้นตอนการนำเสนอ การสร้างชิ้นงานเพื่อการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง  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 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English for Self-Directed Learning 

3 (2-2-5) 

  การเดาความหมายของคำศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของคำ การหาความหมายของคำจากบริบท 
การอ้างอิง การตีความหมาย การจับใจความสำคัญ 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese  for Communication 

3(2-2-5) 

            คำศัพท์ สำนวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง  4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ 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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

            คำศัพท์ สำนวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ 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 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication 

3(2-2-5) 

 คำศัพท์ สำนวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง  4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ 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 สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย      

Morality and Ethics for Thai Ideal Graduates 
3(3-0-6) 

 ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การดำรงชีวิตในโลกยุค      
โลกาภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศ การใช้หลักศาสนธรรมเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหา 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 การประยุกต์ใช้ความงามและศิลปะของมนุษย์
เพ่ือการดำรงชีวิตในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
 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 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Development 

3(3-0-6) 

            ธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ การมีภาวะผู้นำและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกอย่างมีความสุข 

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 การบ่ม
เพาะสภาวะจิตตื่นรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน และการดำรงชีวิตอยู่ในโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข 
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 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) 

            ความสำคัญของการออกแบบชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิต การค้นหาความหมายและคุณค่าของ
ชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพื่อให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง การเสริมสร้ างความเชื่อมั่น
ในการพัฒนาศักยภาพตน การกำหนดเป้าหมายของชีว ิต ปัจจัยที ่ส ่งเสริมให้ชีว ิตประสบความสำเร็จ                         
แนวทางการดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข 

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 022007 มนุษย์กับความตาย 
Human and Death 

3(3-0-6) 

            ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และ
ความตาย แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การดำเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย การเตรียมตัวตาย วิธีการ
ปลอบโยน แนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ การให้กำลังใจแก่ผู้สูญเสีย 

 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 
 

มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

            ความสำคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้
สารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงสำหรับการเขียนรายงานและภาค
นิพนธ์ 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) 

ความสำคัญ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ การดำรงชีวิตอย่าง
พอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ 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 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

The Essence of Thailand National Sports University  
3(3-0-6) 

 
            พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พัฒนาการด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู ้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา                    
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ การปลูกฝังและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจ
ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพชั้นสูงด้านศาสตร์การกีฬา 
 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 
สศ 022003 ละครกับชีวิต 

Drama and Human Life 
3(3-0-6) 

            วิเคราะห์สภาพสะท้อน ค่านิยมของสังคมผ่านเรื ่องราวและตัวละครที่มาจากละครชุดไทยและ
ต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อกัน ใช้ประโยชน์จากสื่อละครในการแก้ปัญหาในชี วิตประจำวันอย่างมีเหตุผล                     
โดยอาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์ และการรู้เท่าทันสื่อ 
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            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 เหตุผลของการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใ น
ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการตาม
พระราชดำริ 
            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 พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ ์ใน
สังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    background of Thailand, social and cultural characteristics, multi-culture and ethnicity 
in Thai society, Thai wisdom and local wisdom 

 

สศ 022006 พลวัตทางสังคม 
Social Dynamic 

3(3-0-6) 

            ความหมายและความเป็นมาของพลวัตทางสังคม โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การคงอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืน 
            meaning and background of social dynamic, globalization, social changes and 
movements, impact of globalization on human relationship structure, cultural diversity, 
sustainable social existence 
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สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย 
ASEAN and Thai Society 

3(3-0-6) 

ความสำคัญของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา
และการละเล่นพื้นบ้าน บริบทและผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้ม
อนาคต 
   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) 

            ความสำคัญและความจำเป็นของกีฬา มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาสำหรับประชาชน กีฬาเพ่ือสุขภาพ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การเพ่ิมมูลค่าและการสร้างอาชีพทางการกีฬา 
            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 การบริหารงานในประเทศกำลัง
พัฒนา   การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพื่อการพัฒนา หลักการ
บริหารการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
            background, meaning and characteristics of development administration, 
administration in developing countries, economic, social and political development, the 
principle of sustainable social development administration 
 

สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น 
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 
 
 



31 
 

 

สศ 041001 กฎหมายเพื่อการดำรงตน 
Laws for Life 

3(3-0-6) 

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกฎหมายที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม แนวทางแก้ปัญหาโดย
ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงในชีวิต 
            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 นำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 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 ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิตพอเพียง เข้มแข็ง
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ 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 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
วท 091006     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

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

 ความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด พื้นที่และ
ปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การ
ออมเงิน และกรณีศึกษา  
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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 สถิติในชีวิตประจำวัน 

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

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ บทบาทของสถิติในชีวิตประจำวัน ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด การ
แจกแจงความถี่ การนำเสนอข้อมูล การหาตำแหน่งของข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กรณีศึกษาการนำสถิติ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอย่างง่าย 

 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 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้
หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน    

 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 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 

Science in the Future World     
3(3-0-6) 

 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายอาหารเพ่ือสุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจำวัน พลังงานทางเลือกเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 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 
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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) 

 ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สาเหตุและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไข และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

Science and Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

ความสำคัญและหลักการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยีท้องถิ่น ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีา
ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนากีฬา 
 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 
 

วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
Digital Society and ICT Learning  

3(2-2-5) 

สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ 
การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารด้านการกีฬาและในชีว ิตประจำวัน 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 
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วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
Technology Multimedia Creation and Application 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิ ทัศน์
การใช้โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลงไฟล์
ภาพและวีดิโอ อินโฟกราฟิกส์ หลักการออกแบบ การผลิต การนำเสนอ การประยุกตใช้สื่อประสม  

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 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต 
Digital Technology for Life 

3(2-2-5) 

ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล 
พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ 
ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิทัล 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 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

บธ 021005 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสำหรับธุรกิจ
บริการ พาณิชยกรรม รวมทั ้งแนวความคิดและหลักการเบื ้องต้นเกี ่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเ พ่ิม  
การบัญชีของกิจการไม่แสวงหากำไร ธุรกิจซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุงและปิดบญัชี 
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี 

Basic accounting concepts, financial statement, accounting record rely on accounting 
cycle for services business and commerce, basic principle and concept of Value Added Tax 
( VAT)  accounting for non- profit enterprise, trading business, and in business industries. 
Accounting adjustment and closing, accountant ethics. 
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บธ 041012 หลักการตลาด 
Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

แนวค ิ ดทางการตลาด ว ิ ว ัฒนาการทางการตลาด หน ้ าท ี ่ ทางการตลาด สภาพแวดล ้อม 
ทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวาง
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ลักษณะตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรม การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ และการวิจัยทางการตลาด 

Marketing concepts, marketing evolution, marketing functions, marketing environment, 
information system in marketing, consumer behavior, market segmentation, market targeting, Market 
positioning, marketing mix, integrate marketing communication, market research 

บธ 051004 
 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economic 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั ่วไปทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  และภาวะดุลยภาพของตลาด  
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค   ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุนการผลิต  และรายรับจากการผลิต  การกำหนดราคาสินค้า
ในตลาดประเภทต่าง ๆ  รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ 

Study general knowledge of economic, demand, supply, and market equilibrium. 
Consumer behavior theory, production theory, production cost and revenue.  Price setting, 
national income, consuming, saving, monetary policy, Fiscal policy, international trade. 

บธ 032008 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสินทรัพย์ 
ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้า การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน การวางแผนการลงทุน
และพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจัดสรรกำไรและการจัดสรร
เงินในการลงทุน 

Roles and duties of business finance department, financial statement analysis, asset 
management including cash, debtor, product. Analysis of using asset and capital in operation, 
business investment planning and finance forecasting.  Financial requisition for business 
investment operation, profit management policy. 

บธ 061039 
 

องค์การและการจัดการ 
Organization Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดหลักการทางการจัดการและทฤษฎีองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่และ
กระบวนการทางการจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม แนวคิดด้าน
การจัดการสมัยใหม ่

Concepts and principles of management and organization theory; management 
environment; functions and process of management including planning, organizing, leading 
and controlling; Concepts of modern management. 
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บธ 062040 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าตอบแทน การจัดการผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 

Concepts of human resource management; roles and duties of executives in human 
resource management; human resource management process including human resource planning, 
recruitment and selection, compensation, performance management, employee relations; modern 
human resource management. 

 
บธ 072066 

 
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Laws and Ethics  

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและ
เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง 
จำนำ ตั ๋วเง ิน การคุ ้มครองผ ู ้บร ิโภค ธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ์ ทรัพย์ส ินทางปัญญา ภาษีอากร  
ว่าด้วย ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

Fundamental knowledge about laws; the civil and commercial code provides for 
juristic, contract, and significant individual contract including trade, exchange, leasing, hired 
labor, hiring, guarantee, mortgage, pawn, bill, consumer protection, electronic transactions, 
and intellectual property; taxations on income tax,  VAT, specific business tax, and revenue 
stamp; business ethics. 

 

บธ 063041 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบ
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวาง
นโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การนำกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ การประเมินผลและการติดตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

Concepts of strategic management; differences between planning and general 
administration; components of strategic planning, setting business goal, process and 
techniques in strategic planning, formulating business policy, analyzing internal and external 
business environments, formulating business strategies, implementing strategies, and 
evaluating and monitoring strategies in order to create competitive advantage. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     
วิชาบังคับ 
บธ 131030 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 

Fundamentals of Sport Management 
3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการกีฬา ลักษณะงานธุรกิจกีฬา ลักษณะเฉพาะของกีฬา
และกิจกรรมทางกายชนิดต่าง ๆ มิติของกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การแบ่งประเภทของกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

Definitions, Concepts, Theory, Principles of Sport Management, Sports business job 
description.  Specific characteristics of sports and physical activities.  Dimensions of sports 
according to the national sports development plan. Assortment of sports. Forms of organizing 
sporting events at various levels. 

 
บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา   

Sport Leadership 
3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการภาวะผู้นำทางการกีฬา บทบาทหน้าที่ของผู้นำ คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำที่สร้างนวัตกรรมทางการกีฬา แนวทางปฏิบัติของผู้ นำ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางการกีฬา 

Definitions, Concepts, Theories and Principles of Sport Leadership, Role and 
Responsibility of leaders, Characteristics of Leadership, Transformational Leadership and Sport 
Innovative Leadership,  and Good Governance and Leadership of Sport Leader Guidelines. 
 
บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 

Championships 
3(2-2-5) 

หลักการวางแผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา วิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาแบบต่าง ๆ (แบบ Meet, พบกันหมด, แพ้คัดออก, ผสม, ท้าชิง) การดำเนินการหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดการแข่งขัน กีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม การจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษา
ความปลอดภัย แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน และการประเมินผลการแข่งขัน กรณีศึกษาใน
การจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

Planning Principles, Rules, Regulations, Standards for organizing sports and means in 
Sports Games Organizing.  ( Meet ,League, Elimination Knock- Out Tournament, Mixed, 
Challenger) Operation or participation in organizing individual and team sporting events. Venue 
and facilities.  Security Guidelines to solve problems arising from competition and evaluation 
competition, case studies in national and international competitions. 
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บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
Multi-Sport Events Management 

3(2-2-5) 

ความหมาย คุณลักษณะของการแข่งขันมหกรรมกีฬา (Multi-Sport Events) องค์ประกอบ องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชนิดกีฬาที่จัด
แข่งขัน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา โครงสร้าง
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน บทบาทและหน้าที ่ของผู ้รับผิดชอบ อาสาสมัครทางการกีฬา การจัดการ
ผลประโยชน์สืบทอดหลังการแข่งขัน (Event Legacy) ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับเจ้าภาพ กรณีศึกษา
ในการจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

Definitions, characteristics of Multi-Sport Events, elements, organizations concerning Multi-
Sport Events, the process of recruiting the host of the competition as well as  types of sport, and 
qualifying athletes for taking part in the competition, taking part in the process of Multi-Sport Events 
management, board of committee, role and responsibilities of concerned person, sport volunteers, 
management of Event Legacy, effects to the host in various dimensions, and a case study in national 
and international competition. 

 
บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 

Special Sports Events Management 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รูปแบบ (กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ, งานสัมมนาทางการกีฬา 
การแสดงสินค้าทางการกีฬา การประชุม อื่น ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดงานแฟชั่น งานการกุศล)  ประเภท (การ
นำเสนอสินค้า ความรู้ สร้างภาพลักษณ์) ประโยชน์ (เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม)  การวางแผน กระบวนการ
จัดกิจกรรม การขอรับการสนับสนุน การวางแผนทางการเงินในการจัดกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล 
ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 

Basic of theories, principles, and concepts of organization ( sport event, activity based trainer, 
sport seminar and sport exhibition including meeting event such as exhibition event, fashion show and 
charity event) .  Offering dimension of presenting product, knowledge and creating good image. 
Contributing advantages for economy, tradition, society and environment.  Planning of activity process, 
requesting supporter, financial planning for activities event, risk management and evaluation of related 
sports activities and practice organizing special sports activities. 

 
บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 

Sport Facilities Management 
3(2-2-5) 

หลักการ มาตรฐาน การให้บริการ การบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการกีฬา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุนการบริหารจัดการกีฬาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ การวางแผนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมทางการกีฬา การ
วางแผนทางการตลาดเพื ่อให้บริการสถานที ่ อุปกรณ์และสิ ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา การวัด
ประสิทธิภาพ และการฝึกปฏิบัติการจัดการสถานกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 
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Principles, standard, services, venue maintenance, sport equipment, and sport 
facilities management and physical environment that supports sports management in 
accordance with the needs of users.  Planning and developing sport facilities and sport 
activities.  Planning of sport marketing for the best and convenience of services, sport 
equipment and sport facilities.  Evaluation and practice of sport venue and sport facilities 
management 

 
บธ 133035 การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 

Sport Sponsorship 
3(2-2-5) 

ลักษณะ ประเภท การให้การสนับสนุนทางการกีฬา การวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ให้การ
สนับสนุนทางการกีฬา วิธีการจัดทำข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนทางการกีฬาและการจัดการสิทธิ
ประโยชน์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดทำแผนการจัดหารายได้ในการสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

Principles and types of sports sponsorship, needs of sport sponsors analysis, strategic 
planning for requesting sport sponsorship and benefits management, negotiation techniques, 
process of revenue requisition plan for getting sponsorship for sport event, monitoring and 
evaluation and progress report. 

 
บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา   

Sport Organization Management 
3(3-0-6) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  โครงสร้าง สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ผลผลิต การจัดการ
และการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน 

Vision, mission, strategy, goal, structure, environment, culture, production, management 
and development of sport-related organizations, both public and private sector. 

 
บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 

Sport Strategic Development 
3(3-0-6) 

การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬา ปัญหา สถานการณ์ บริบทการเปลี่ยนแปลง และทิศทางการ
พัฒนากีฬาของประเทศไทยและนานาชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนดา้น
การกีฬา กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาองค์กรกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ 

Strategy and sports development plan, problems, situations, contexts change, and the 
direction of sport development in Thailand and internationally, national sports development plan, 
development and promotion of sports investments, related process of sports organization planning 
and development from the local community level to the national level. 
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สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 
Sport Code of Ethics 

3(3-0-6) 

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การกีฬาในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ สัญญา ข้อตกลง สิทธิประโยชน์ และการละเมิดต่าง ๆ  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

Sports laws and ethics, national and international sports organization regulations, contracts, 
agreements, benefits, and various violations, including other related sports law, as well as professional ethics. 
 

บธ 133038 การวิจัยทางการจัดการกีฬา 
Sports Research Management  

3(2-2-5) 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา หลักการ ระเบียบวิธี และ
กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างและการพัฒนาเครื ่องมือ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการ
จัดทำรายงานการวิจัย เพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการกีฬา 

Concepts and objectives of research in sports management; principles, research 
methodology and process; formulating research problems; making research design; creating 
and developing research instruments; populations and samples; data collection and analysis;  
research presentation; writing research report for the benefits of sports management  

 

บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่  
Sports Management in New Era 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของวิทยาการสมัยใหม่ ประโยชน์ของการปรับใช้วิทยาการ
สมัยใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับการกีฬา วิทยาการสมัยใหม่ที่ปรับใช้กับการกีฬาใน
ปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่เชิงข้อมูลทางการกีฬา วิทยาการสมัยใหม่เชิงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางการกีฬา 

Definition, significance and evolution of modern management; benefits of modern 
management application; correlation between modern management and sports; modern 
management applied in sports of today; modern management relating to sports information, 
inventions, or innovations. 

บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา  
Sport Entrepreneur  

3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และการกีฬา การจัดทำแผนธุรกิจทางการกีฬา แผนธุรกิจด้านการตลาด แผนธุรกิจการผลิตหรือการบริการ 
และแผนธุรกิจการเงิน จริยธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬา 

Concept of business patterns; qualifications of entrepreneurs; analysis of business and 
sports environment; doing sports business and marketing plans; production, service, and 
financial planning; ethics and social responsibility; analysis of issues related to sports 
entrepreneurs; practice in being sports entrepreneurs. 



41 
 

 

 
วิชาเลือก 
บธ 042013 การตลาดกทางการกีฬา 

Sports Marketing 
3(3-0-6) 

แนวคิด ความสำคัญของการตลาดทางการกีฬา บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดทางการกีฬา 
การวิเคราะห์โอกาสของการตลาดทางการกีฬา การศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคด้านสินค้าและบริการทาง
การตลาดทางการกีฬา การวัดและพยากรณ์ตลาดทางการกีฬา การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ การจัดการตลาดออนไลน์ของธุรกิจการกีฬา 

The concept of sports marketing roles and responsibilities of sports marketing 
executives.  An opportunity analysis of sports marketing with the study of consumer behavior 
in goods and services in sports market to forecasting and planning marketing strategy, 
Integrated marketing communication and online marketing management of sports businesses. 

 
ทท 023021 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

Sports Tourism 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบของการจัดการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบ
และวิธีการจัดการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
การตลาดของการท่องเที ่ยวเชิงกีฬา การจัดกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมกีฬาและการท่องเที ่ยว 
ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬากับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจกีฬาและการท่องเที่ยวใน
อนาคต ให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Definition, significance, principles sport and tourism components, models and 
process of sport management for tourism, sport activities, physical exercises, trip for sport 
performance, sport tourism marketing. Integration of sport activities and tourism, relationship 
between sport tourism business and different organizations, potential trends in sport 
business and tourism fieldtrip required. 

 
นก 021076 การเป็นผู้นำนันทนาการ  

Leadership in Recreation 
3(2-2-5) 

 คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ วิธีการของการเป็นผู้นำนันทนาการ เทคนิคการเป็นผู้นำและการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการ  
 Qualification, roles, function, and methods of recreation leader.  Theories and 
application of leadership to recreational service organization.  Deep analysis to interactions 
between leader and group dynamic. Techniques of facilitation efficiency. 
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บธ 063043 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ หลักการและองค์ประกอบของโครงการ หลักการเขียนโครงการ
ทางการกีฬา  การกำหนดปัญหา การวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ และการ
ตัดสินใจเลือกโครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามประเมินผล และการสรุปผลการดำเนินโครงการ 
ตลอดจนการศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการทางการกีฬา 

Meanings, concepts, importance, principles and components of the project. Principles 
of sports project writing with the problem formulation, planning, analysis of project feasibility. 
And project decision making, implementation, monitoring and evaluation.  Summarizing the 
results of the project including an understand of problems and obstacles prevention with 
solutions for sports project implementation. 

 
 
 

มศ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา 
English for Sport Management 

3(2-2-5) 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับ การบริหารจัดการกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ การพูด การเจรจาโต้ตอบ สำหรับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบริหาร
จัดการกีฬา 

English language skills of speaking, listening, reading, writing, and communications 
related to the administration of the sport in a variety pattern. Speaking, negotiations in English 
about sports management matters. 

 
 
 

บธ 114040 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา  
Sports Management Seminar 

3(2-2-5) 

แนวคิด ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา การจัดทำ
โครงการสัมมนา การเลือกหัวข้อ การสรรหาวิทยากร การวางแผนงบประมาณ ปฏิบัติการสัมมนา ปัญหาและ
อุปสรรคในการสัมมนา การสรุป การประเมินผล และนำผลที่ได้จากการสัมมนาสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา
ไปใช้ประโยชน์ 

Concepts, importance, objectives, and forms of sports management seminars. 
Seminar project preparation, topic selection, recruiting speakers, budget planning, workshop 
problems and obstacles in the seminars summarizing, evaluating, and utilizing the results from 
sports management seminar. 

 
 

  บธ 133041 อุตสาหกรรมการกีฬา 
Sports Industry 

3(3-0-6) 

ความเป็นมา ความสำคัญ ความหมายวัตถุประสงค์ ประเภทของอุตสาหกรรมกีฬา เมืองกีฬา การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา การ
ขับเคลื่อนแผน กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัด และประเทศไทย 
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Background, importance, definition, objectives, and types of sports industry.  Sport 
cities, sports industry promotion, the situation of the sports industry in Thailand, sports 
economic development plan, propulsion plan, case studies of the sports industry in Thailand. 

 
 

    บธ 132042 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 
Sports Risk Management 

      3(3-0-6) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการกีฬา  การบริหารจัดการความเสี่ยงทาง  
การกีฬา องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา การประเมินผลกระทบต่อองค์การทาง  
การกีฬา การเตรียมความพร้อมรองรับต่อความเสี่ยงทางการกีฬาขององค์การ การวางแผน และการควบคุม
ความเสี่ยงทางการกีฬา กฎและจริยธรรมขององค์การทางการกีฬา กฎหมายกับการบริหารจัดการความเสี่ย ง
ทางการกีฬา 

Principles, concepts and theories related to sports risk, sports risk management, 
components of sports risk management, assessing the impact on sports organization, 
preparation for supporting sports risks of the organization, planning and controlling of sports 
risks, rules and ethics of sports organizations, law and sport risk management. 

วิชาเลือกกีฬา 
พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา 

Track and Field Skills 
1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

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 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 

Golf Skills 
1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

  Fundamentals of Golf; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, discipline 
and safety; physical fitness building, Golf skill training, basic rules and regulations of Golf. 
พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 

Tennis Skills 
1(0-2-1) 

          ความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
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          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. 
 
พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย 

Muay Thai Skills 
1(0-2-1) 

ความรู้พื้นฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น 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. 

 
พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน 

Shooting Skills 
1(0-2-1) 

           ความรู้พื้นฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

   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 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ 

Swimming Skills 
1(0-2-1) 

           ความรู้พื้นฐานกีฬาว่ายน้ำ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

  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. 

 
พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ 

Aerobic Dance Skills 
1(0-2-1) 

          ความรู้พื้นฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

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. 
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พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล 
Football Skills 

1(0-2-1) 

         ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

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 052356 ทักษะกีฬาดำน้ำ 

Scuba Diving Skills 
1(0-2-1) 

           ความรู้พื้นฐานกีฬาดำน้ำ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาดำน้ำ  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

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. 
 
พล 003044 การช่วยชีวิตทางน้ำ 

Life Saving 
2(1-2-3) 

ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน สภาพแหล่งน้ำ อุบัติภัยทางน้ำ สัตว์มีพิษทางน้ำ อันตรายที่
อาจเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำ การแจ้งเตือนภัยทางน้ำ กฎแห่งความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป การแจ้งเตือนภัยทางน้ำ 
ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและการเอาชีวิตรอด การสร้างความคุ้นเคยกับทะเลและแหล่งน้ำ ทักษะการว่าย
น้ำที่มีคลื่น การวิ่งในทะเลน้ำตื้น การว่ายน้ำแบบปลาโลมาหรือการมุดคลื่น การนำตัวเองเข้าฝั่ง การกอดรัด
และการหนีจากการกอดรัด การลอยตัวในน้ำทะเล การพายบอร์ด การช่วยเหลือโดยใช้แท่งโฟม ทักษะการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น การปฐมพยาบาลจากสภาพแวดล้อมบนชายหาด การช่วยฟื้นคืนชีพ    
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

The Knowledge about risky water resources in communities, water source conditions, water 
accidents, poisonous animals, potential hazards from water sources.  Water alert general safety rules. 
Basic swimming and survival skills. Getting familiar with the sea and water resources. Basic swimming skills 
waves Running in the shallow sea.  Dolphin likes swimming.  Float in sea water, paddle board, helping 
with foam sticks.  Basic skills for helping flood victims.  First aid from the environment on the beach. 
Resuscitation, Using a defibrillator and safe movement. 
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
บธ 114030 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา 

Preparation for Practicum in Sports Management 
2(90) 

              ความสำคัญ เป้าหมาย แนวคิด และหลักการ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสใน             การประกอบ
อาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้ฝึกงานศูนย์การ
กีฬาหรือองค์กรที่จัดการกีฬา ที่มีสถานการณ์จริงในรูปแบบต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดู
งาน จัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติและแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
              Significance, goals, concepts and principles of professional experience preparation, provide 
activities to prepare students before practicing professional experience in the field of perception, and 
career opportunities, develop students to have the knowledge, attitudes, skills and attributes appropriate 
to the profession, by getting an internship, sports center or sports management organization. there are 
real situations in various ways, related to practicing professional experience, study visit, prepare reports, 
practice, barriers from practice, and correct as well as suggestions for performance. 
 

บธ 114031 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพการบรหิารจดัการกีฬา 
Practicum in Sports Management 

5(450) 

               ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน โดยการนำความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและวิเคราะห์การฝึกประสบการณ์ที่
เกิดขึ ้น ตลอดจนเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และต้องผ่านวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬามาก่อนถึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได้ 
              Practice professional sports management in government agencies, state enterprises, or private 
organizations, by applying both theoretical and practical knowledge lead to the real situation, provide 
orientation on the details of the internship, and provide a supervisory framework for discussion and 
analysis of practice experiences, as well as suggestions the solution to the problem was done well, and 
to be prepared to practice in sports management profession before the registration of this course. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ 

1 อาจารย์ภิญญาณัฏฐ  สมาธ ิ 3-9299-00175-XX-X อาจารย ์
ศศ.ม. การจัดการทางการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

2 อาจารย์กัญฐิณัฐฎิ์  ผ้อล้วน 3-9207-00175-XX-X อาจารย ์
ศศ.ม. การจัดการการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 5925  
พย.บ.  มหาวิทยาลยัมหิดล 2546 

3 ผศ.ณิชานันทน์  วงษว์ิวัฒน์ 3-9099-00211-XX-X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวชิาบริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2547 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบนัราชภัฏภูเก็ต 2540 

4 ผศ.อนุชา  แซ่เจียม 3-9203-00406-XX-X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวชิาสังคมศาสตร์) 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2547 
บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2536 

5 ผศ.สุภาพ  เพชรแก้ว 3-8104-00269-XX-X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาขาวชิาพลศึกษา) 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคำแหง 2543 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
โดยที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการ                           

ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์นิเทศก์เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในที่ศึกษาเล่าเรียนมาเพ่ิมความชำนาญในวิชานั้น 
4.1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัยและบูรณาการความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงานได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี และสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน 

4.2 ช่วงเวลา  
ฝึกปฏิบัติงานในภาคปลาย ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 หรือฝึกปฏิบัติงานในช่วงภาคฤดูร้อน  
จำนวนไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลา 450 ชั่วโมง ในช่วงภาคปลาย  

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 1.1 สอดแทรกเรื ่องการมีจิตสำนึกในการบริการ มารยาทการแต่งกาย  

การเข้าสังคม เทคนิคการสื่อสารเจรจา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการ
วางตัวที่เหมาะสมในการทำงาน ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

1.2 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 
1.3 จัดปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ และ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความมีวินัยในตนเอง 

2.1 จัดให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นกลุ่มในการเรียนวิชาต่าง ๆ และมีการกำหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2.2 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
2.3 กำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา   
2.4 เข้าเรียนสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น  

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจริยธรรม 
3.2 สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนวิชาต่าง ๆ  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1.1 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์   
ตรงต่อเวลา มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม   

1.1.2 ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
      1.2.1 เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทยอย่างสุนทรี 
       1.2.2 ตระหนักรู้ในการสร้างเสริม
การเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ตลอดจนมี
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. กรณีศึกษา 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์จำลอง  
6. สถานการณ์จริง 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา  
4. ประเมินตามสภาพจริง  
5. การนำเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

สรรพสิ่ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณธรรม และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 

  

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล เข ้าใจและเห็น
ค ุณค ่ าของตนเอง ผ ู ้ อ ื ่ น ส ั งคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     2.1.1 มีความรอบรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมทั้งภายในประเทศและสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
     2.1.2 มีความสามารถในการประยุกต์ 
เชื่อมโยง บูรณาการ ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง และสังคมอย่างสร้างสรรค ์

1. บรรยาย/อธิบาย /วิทยากรพิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. นำเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จำลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. สถานการณ์จริง/ศึกษาดูงาน 
9. กรณีศึกษา 
10. สืบเสาะความรู้ 

1.ประเมินจากแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ การสอบ การรายงาน 
การปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
2. ประเมินตามสภาพจริง  
3. ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
4. ประเม ินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        3.1.1 สามารถแสวงหาความรู ้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ        
 3.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดย 
นำหลักวิชา ข้อมูล ข้อเท็จจริงมาใช้และ
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
     3.2.1 มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า
สืบเสาะแสวงหาและนำความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆอย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.2 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่
สามารถเชื ่อมโยงไปสู ่ส ังคมได้อย ่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 

1. การอภิปราย (Discussion) 
2. สถานการณ์จำลอง (Simulation) 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning) 
4. กรณีศึกษา (Case Study) 
5. การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 (Inquiry) 
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning) 
7. การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning) 
8. แผนผังความคิด (Mind Map) 

1.ประเมินจากรายงานการสะท้อน 
ความคิดของผู้เรียน  
2. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด การ
สอบและการสัมภาษณ์ 
4. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
5. ประเมินตามสภาพจริง 
6. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริค (Rubrics) 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตอาสาและ
สำนึกสาธารณะ   
     4.1.1 บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน 
     4.1.2 ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
และผู้ตาม มีความรับผิดชอบ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน สังคม 
     4.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบสังคมและ
เร ียนร ู ้การอย ู ่ ร ่ วมก ันในส ังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. นำเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จำลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. ออกค่ายอาสา/ศึกษาดูงาน 
9. กรณีศึกษา 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา/
การมีส่วนร่วม 
3. ประเมินตามสภาพจริง 
4. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 
5. ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 
      5.1.1 ม ี ท ั กษะการ เล ื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา 
      5.1.2 สามารถใช ้ เทคโน โลยี
สารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการ
ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือใช้พัฒนาสังคม 
5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      5.2.1 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. โครงงาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์จำลอง  
6. สถานการณ์จริง 
7. การสืบเสาะหาความรู้ 
8. เทคนิคการระดมสมอง 
9. กรณีศึกษา 
10. การสาธิต 
11. การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think 
Pair Share)       

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
4. ประเมินตามสภาพจริง  
5. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้ 
คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 
6. การนำเสนอผลงาน 
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  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม 
และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่
ได ้ร ับกับจร ิยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
1.2 ม ีท ั ศนคต ิท ี ่ ด ี ต ่ ออาช ีพ และ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที ่ เป็น
สมาชิกที ่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
และมีภาวะผู้นำและทักษะการเรียนรู้ 
1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 

1. กำหนดให ้ม ี ว ิชาจรรยาบรรณ
โดยเฉพาะ และทำรายงาน 
2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรก
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในบทเรียน
วิชาเฉพาะ 
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปราย
ร่วมกัน 
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย 
( Code of Ethics)  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว กั บ
จรรยาบรรณ 
5 .  กา รบรรยายพ ิ เศษ โดยผ ู ้ มี
ประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 
6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน 

1. ผลการสอบในว ิชาค ุณธรรม 
จร ิยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมาย 
2. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่ง
ผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 
3. ทำงานเป ็นกล ุ ่ม และรายงาน
ผลงาน 
4. กำหนดห ั วข ้อทางค ุณธรรม 
จริยธรรมให้พูดแสดงออก 
5. ผลการประเมินจากการฝึกงานโดย
องค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
6. สร้างแบบสอบถามให้ผู ้ปกครอง
ตอบ สำรวจความค ิ ดเห ็ นของ
ผู้ปกครอง 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในสาขาการบริหารจัดการ
กีฬา ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก และมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อการเป็นผู ้ประกอบการทางการ
กีฬา 
2.3 มีความร ู ้ ในกระบวนการ และ
เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการ
ถาม-ตอบ 
2. มอบหัวข้อเรื ่องให้ค้นคว้าและทำ
รายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
3. ทำรายงานเปรียบเทียบความรู ้จาก
ห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ 
4. อภิปรายเป็นกลุ ่ม โดยให้ผู ้สอนตั้ง
คำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
5 .  การศ ึ กษานอกสถานท ี ่ และ                 
ทำรายงาน 
6. สอนโดยการสาธ ิตและฝึกภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
7. สอนโดยการติว (Tutorial Group)  
 

1.  ทดสอบทฤษฎ ี และปฏ ิบ ั ติ                  
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน
กลางภาคและปลายภาค 
3. ประเมินผลจากการทำงานที่
ได้รับมอบหมายและรายงาน 
4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถประมวล และศึกษาข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แยง้ 
และสังเคราะห์ได ้อย ่างถ ูกต ้องตาม
หล ั ก ก า ร  แล ะต ามข ั ้ น ตอน เชิ ง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิง
กว้างและเชิงลึก 
   3.2 สามารถสาธ ิ ตท ั กษะในการ
แก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 
   3.3 สามารถประย ุกต ์ ใช ้ ความรู้
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบ ัต ิ ไปส ู ่การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม การปฏิบ ัติ
หน้าที่ทางการกีฬา และการปฏิบัติงาน
จริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประย ุกต ์ ใช้ และร ่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และ
จากศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องมาพัฒนา
ทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 

1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และการ
วิจัย 
2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
3. การทำงานที ่ได ้ร ับมอบหมายให้
ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
4. การบรรยายโดยผู ้เช ี ่ยวชาญหรือ
ผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จในอาชีพ 
5. กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะ
การคำนวณ เช่น หลักการบัญชี การเงิน
ธุรกิจ 

1.ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ทำ 
2. การสอบข้อเขียน 
3. การเขียนรายงาน 

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานที ่ได้รับมอบหมาย
ตามหน้าที ่และบทบาทของตนในกลุ่ม
งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือผู ้ร ่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม 
   4.2 สามารถเรียนร ู ้ตลอดชีว ิตเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาว ิชาชีพให้
ท ันสมัยอย่างต ่อเน ื ่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล 
   4.3 สามารถจัดการทรัพยากรในการ
ปฏิบ ัต ิงาน และการบร ิหารได ้อย่าง
เพียงพอและคุ้มค่า 
 
 

1. บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 
2. มอบหมายงานเป็นกลุ ่มย่อย และ
แบ ่งหน ้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบ โดย
หมุนเวียนกันในกลุ่ม 
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 

1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและ
ผลงานของผู ้ เร ียนในกลุ ่มที ่ได ้รับ
มอบหมายให้ทำงาน 
2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกัน
และกัน (peer) 
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5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศใน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ได้ถูกต้อง 
   5.2 นำเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุ่มที่แตกต่างกัน 
   5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. 4 ใ ช ้ เ ท ค น ิ ค พ ื ้ น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล 
การแปลความหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อฝึก
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับ
คนไทยและต่างชาติ 
2. ฝึกการใช้สื ่อเทคโนโลยีเพื่อการ
นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเอง
ในห้องเรียน 
3. บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร ์  ในการเร ียนการสอน
รายวิชาต่างๆ 
4. ฝึกทำโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาโดย
ใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือ
สถิติ  

   1.  ประเม ินผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางด้านการใช้ทักษะ
ภาษา 
   2. ประเมินผลจากการนำเสนอ
ผลงาน 
   3.  ประเม ินผลท ักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
   4. ประเมินผลการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติในโครงงานที่
มอบหมาย 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และสำนึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลป วัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษาใน
การสื่อสารอย่าง 
มีประสิทธภิาพ 

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 

กลุ่มวชิาภาษา 

บังคับ 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 
เลือก 

มศ 042014 วาทการ                 
มศ 042015 การอ่านเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต                 

มศ 043016 การเขียน                 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ                  

มศ 052059 ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา                 
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน                 

มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

รายวิชา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และสำนึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม ศิลป 
วัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

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 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

บังคับ 

มศ 021006 คุณธรรม  จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
อุดมคติไทย          

                

เลือก 
มศ 012006 ความงดงามของชีวิต                 

มศ 022007 มนุษย์กับความตาย                 
มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน                 

มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู ้                 
มศ 012009 การออกแบบชวีิต                 

มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
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                                มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 
4.ความสัมพันธ์ ระหวา่ง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และสำนึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

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 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

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 กฎหมายเพื่อการดำรงตน ⚫     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  
สค 022010 วัยใส ใจสะอาด                 
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                                    มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนักและ
สำนึกในความเป็น
ไทย 

2.1 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เขา้ใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะ    
การคิดแบบ องค์
รวม 

4.1 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษา
ในการสื่อสาร 
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                  
วท 101009 สถิติในชีวิตประจำวัน  

  
 

 
     

 
  

 
 

 

วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ   
  

 
 

     
 

  
 
 

 

วิทยาศาสตร ์

วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต  
 

   
  

  
 

 
  

 
 

 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กบัสิ่งแวดล้อม    

  
  

 
 

 
 

 
  

  
 

วท 061005 วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                 
เทคโนโลยี 

วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

                

วท 112013 การสร้างและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีื่อ
ประสม 

                

วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต                 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

                                           มาตรฐานผลการเรียนรู่ 
 

          รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
บธ 021005 หลักการบัญช ี ⚫     ⚫    ⚫   ⚫     ⚫ 

บธ 041012 หลักการตลาด ⚫     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  
สศ 051004 หลักเศรษฐศาสตร์  ⚫    ⚫  ⚫      ⚫   ⚫  

บธ 032008 การเงินธุรกิจ ⚫     ⚫  ⚫      ⚫    ⚫ 
บธ 061039 องค์การและการจัดการ   ⚫   ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  

บธ 062040 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  
บธ 072066 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ⚫     ⚫       ⚫   ⚫   

บธ 063041 การจัดการเชิงกลยุทธ ์   ⚫   ⚫    ⚫    ⚫   ⚫  
วิชาบงัคับ 

บธ 131030 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา  ⚫    ⚫  ⚫         ⚫  
บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  

บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ   ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   ⚫  
บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา   ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   ⚫  

บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา   ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫   ⚫  
บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา   ⚫  ⚫     ⚫  ⚫     ⚫  

บธ 133035 การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและสทิธิประโยชน์ทางการกีฬา ⚫     ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  
บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫  ⚫   

บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา   ⚫  ⚫   ⚫      ⚫   ⚫  
สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   
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                                           มาตรฐานผลการเรียนรู่ 
 

          รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
บธ 133038 การวิจยัทางการจัดการกีฬา  ⚫      ⚫   ⚫  ⚫      ⚫ 

บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่     ⚫ ⚫      ⚫  ⚫  ⚫    
บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกจิทางการกีฬา ⚫     ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  

วิชาเลือก 
บธ 042013 การตลาดทางการกีฬา ⚫     ⚫  ⚫     ⚫    ⚫  

ทท 023021 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  
นก 021076 การเป็นผู้นำนันทนาการ   ⚫   ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  

บธ 063043 การบริหารโครงการ   ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   
มศ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา ⚫    ⚫     ⚫   ⚫  ⚫    

บธ 114040 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา    ⚫  ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   
บธ 132041 อุตสาหกรรมกีฬา   ⚫  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  

บธ 132042 การบริหารจัดการความเส่ียงทางการกีฬา     ⚫  ⚫  ⚫      ⚫   ⚫  
วิชาเลือกกีฬา  

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบกิดานซ์     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
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                                           มาตรฐานผลการเรียนรู่ 
 

          รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
พล 052356 ทักษะกีฬาดำน้ำ     ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

พล 003044  การช่วยชีวิตทางน้ำ      ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   
วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

บธ 114030 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  
บธ 114031 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  
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4. ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา  

ชั้นปีที่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี 

ปีที่ 1 
สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการ
บริหารจัดการกีฬา 

ปีที่ 2 สามารถจัดทำแผนการตลาดในการให้บริการสถานกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ 

ปีที่ 3 
สามารถจัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางการกีฬา ตลอดจนมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬา 

ปีที่ 4 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือสร้างรายได้ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2562 สรุปดังนี้ 

1.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ค่าระดับคะแนน 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   ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

S   ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU   การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)/การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิต(Audit) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 
P  ผลการเรียนผ่าน (Pass) ใช้สำหรับกรณีผลการเรียนที่ได้รับการพิจารณา

เทียบผลการเรียนรายวิชา 
IP  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) ใช้สำหรับ

รายวิชาที่มีการสอนหรือการทำงานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 
R                  การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Repeated) เพ่ือปรับระดับคะแนน สำหรับกรณี

รายวิชาที่ได้ต่ำกว่า C และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา โดยอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1.1 กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยดำเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล  โดย
การวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของการศึกษา 
 2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษา 
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
 2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในประเด็นของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งข้ึนด้วย 
 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562               
ข้อ 34 คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา  

(1) ใช้ระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา 
(2) สอบได้ทุกรายวิชา มีจำนวนหน่วยกิตรวมครบตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
(3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
(4) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ                
เป้าหมายของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์
ใหม่  
 1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารงานวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาที ่คณะต้อง
ดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ  

1.3 มีการแนะนำอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อม
ทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    การดำเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่  โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม               
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี ่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลซึ ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน                
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนอาจารย์ทั ้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี ่ยวกับ                   
การสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน                      
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ  เช่น ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  
 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
 2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.1  มีคณะกรรมการประจำคณะ เพื ่อกำกับทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย             
และกำกับดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ ในระดับวิทยาเขต 
 1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร   
 1.3  มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ใช้บัณฑิต และผู้มี               
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้จำนวน 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 มีการสำรวจการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต โดยจะทำการสำรวจถึงจำนวนร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3.นักศึกษา  
 3.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  
 3.4 มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลก าร
ดำเนินงาน 
 3.5 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4. อาจารย ์
 4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร โดยมีแผนระยะยาวในการสนับสนุนอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทาง
วิชาการ 
 4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื ่อให้อาจารย์มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในสาขาที ่เปิดสอนและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4.4 มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ เพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยได้มาตรฐานทางวิชาการ/
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5.2 มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในวิชาที่สอน 
และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.3 มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7) 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อเอกสาร 
หนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ                       
สื่อและตำราที่จำเป็นต่อหลักสูตร  
 6.3 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตำรา ผลงานวิชาการอ่ืนๆและสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น
ต่อหลักสูตร 
 6.4 จัดระบบการใช้ทรัพยากร การเรียนการสอนร่วมกันกับคณะอ่ืนๆ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

6.6  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงานต้องบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้  โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการ ดำเนินงานครบตาม

ข้อ 1-5  และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  ทั้งนี้ ต้องมีผลการดำเนินงาน
อยู่ในเกณฑ์ดี 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนได้รับการเผยแพร่หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 

1 2 3 4 5 
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมิน ผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9)  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0     ✓ 
13) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่า             

ร้อยละ 50 
  

 ✓ ✓ 

  รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 12 13 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 10 11 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 1.1.1 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดอ่อนและ               
จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู ้สอน เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ ่ม
นักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผลการสอบ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา ก ารชี ้แจง 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบประเมิน การ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  
 1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาและความสอดคล้องกับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 1.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกลยุทธ์                
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยใช้แบบสอบถามในโครงการปัจฉิมนิเทศ 
การสัมภาษณ์ตัวแทนของบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและ
รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม  
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ์
หลักสูตร การสำรวจการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ และความก้าวหน้าของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จำเป็น พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา  
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4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน  

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี  โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
การศึกษาดูงาน รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปีเสนอรองคณบดี  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุง
การดำเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอต่อรองอธิการบดี
ประจำวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 
    
ก  ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562      
ข  ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน  

และการเทียบผลการเรียน พ.ศ. 2556   
ค  คำสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร   

- คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี 
และปริญญาโททางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 

- คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี  
และปริญญาโททางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 

ง  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม   
จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรียน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 

 
 
 
 
 
 



87 
 

 

 
 
 
 
 
 



88 
 

 

 
 

 
  



89 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คำสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร  
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

สาขาวิชา สาขาวิชา  

การบริหารจัดการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา  

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  

บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการกีฬา บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบรหิารจัดการกีฬา  

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

Bachelor of Business Administration Program in Sport Management Bachelor of Business Administration Program in Sport Management 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย  

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบริหารจดัการกีฬา) 
บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา) 

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบริหารจดัการกีฬา) 
บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา) 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาองักฤษ ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาองักฤษ  

Bachelor of Business Administration (Sports Management) 
B.A. (Sport Management) 

Bachelor of Business Administration (Sports Management) 
B.B.A. (Sports Management) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

คณะศลิปศาสตร์ สถาบันการพลศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ  
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หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหต ุ
 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  

ปรัชญาหลักสูตร 
           เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร

จัดการด้านกีฬา ในระดับกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสำคัญของหลักสูตร 
1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ

สังคมและตลาดแรงงาน   

2. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

2. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกีฬา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไข

ปัญหา และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 

5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญาหลักสูตร 
     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้าน

วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และนวัตกรรมการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีจริยธรรม และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา 

ความสำคัญของหลักสูตร 
   1. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคม 

ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมการกีฬา 

   2. พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมการ

กีฬา 

   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ

วิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา  

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางการกีฬาในการ 

ประกอบอาชีพได้ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กำหนดให้เรยีน       27 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1 วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาบังเลือก    
2.2.2.1 วิชาเลือกด้านบริหารฯ ไมน่้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
2.2.2.2 วิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า    4 หน่วยกิต 
2.3 ฝึกวิชาชีพ  กำหนดให้เรยีน     7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า      124 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
     และเทคโนโลย ี            ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   88 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กำหนดให้เรยีน       24 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1 วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาบังเลือก    
2.2.2.1 วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
2.2.2.2 วิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
2.3 ฝึกวิชาชีพ  กำหนดให้เรยีน     7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          127  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 บังคับ  กำหนดให้เรียน   6  หน่วยกิต 
มศ 041007 ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          124  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 บังคับ  กำหนดให้เรียน   6  หน่วยกิต 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

เลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ภาษาไทย 
มศ 041008 การใช้ภาษาไทย   3(3-0-6) 
มศ 041009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
มศ 042010 การอ่านเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
มศ 042011 วาทการ    3(3-0-6) 
มศ 042012 การเขียนเพื่ออาชีพ    3(3-0-6) 
ภาษาต่างประเทศ 
มศ 051036 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
มศ 052037 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
      3(2-2-5)  
มศ 052039 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
มศ 052040 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
มศ 052041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน   3(2-2-5) 
มศ 052042 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 
มศ 052043 ภาษาอังกฤษสำหรับกีฬาและการออกกำลังกาย  
      3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
มศ 082003 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 102004 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร          3(2-2-5)  
มศ 152001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 

เลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
ภาษาไทย 
มศ 042014 วาทการ    3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียน                3(2-2-5) 
ภาษาต่างประเทศ 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา  3(2-2-5)  
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน 3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
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มศ 162003 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 172003 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 182003 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 192003 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
มศ 232003 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 บังคับ  กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
มศ 021003         คุณธรรม  จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) 
 เลือก   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
มศ 012003 มนุษย์กับการเรียนรู้                3(3-0-6) 
มศ 012004 การออกแบบชีวิต   3(3-0-6) 
มศ 012005 ความงดงามของชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
มศ 022004 มนุษย์กับความตาย                3(3-0-6) 
มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
บังคับ   กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
เลือก   กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
สศ 031008 วิถีไทยกับการดำรงชีวิต  3(3-0-6) 
สศ 031009 วิถีโลกกับการดำรงชีวิต  3(3-0-6) 
สศ 032010 การศึกษากับสังคม    3(3-0-6) 
สศ 032011 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
สศ 032012 อาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 บังคับ  กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
มศ 021006       คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 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 มนุษย์กับการเรียนรู้            3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต   3(3-0-6) 
มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
บังคับ   กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง                                3(3-0-6) 
เลือก   กำหนดให้เรียน  3 หน่วยกิต 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 3(3-0-6) 
สศ 022003 ละครกับชีวิต   3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย   3(3-0-6) 
สศ 022006 พลวัตทางสังคม   3(3-0-6) 
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สศ 032013 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  3(3-0-6)  
สศ 052002 การเมืองการปกครองของไทย  3(3-0-6) 
สศ 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
สศ 072007 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
 
 
 
1.4. รายวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                               ให้เรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับ  กำหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต 
วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)  
 เลือก  กำหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต 
วท 052002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       3(3-0-6) 
วท 062002 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
วท 112009 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
วท 112010 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
วท 112011 การสร้างและการประยุกต์ใช้สื่อประสม  3(2-2-5) 
 
 
 
 

สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย   3(3-0-6) 
สศ 022008 กีฬากับสังคม    3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น  3(3-0-6) 
สศ 041001 กฎหมายเพื่อการดำรงตน   3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้   3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใสใจสะอาด   3(3-0-6)  
1.4 รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียน จำนวน 
     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า  
     3 หน่วยกิต 

1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 091006    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6)  
วท 101009  สถิติในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
วท 091007  การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6)  

1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต  3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
     1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยี         3(2-2-5) 
                          สารสนเทศและการสื่อสาร  
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3(2-2-5) 
                          สื่อประสม 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชีวิต  3(2-2-5) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  กำหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต  

บธ 021004 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
บธ 032007 การเงินธุรกิจ   3(2-2-5)  
บธ 041010 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
บธ 061036 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ3(3-0-6) 
บธ 062031 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
บธ 072054 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) 
บธ 073057 ภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 
บธ 074056 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
สศ 072008 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ  3(3-0-6)  
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1) วิชาบังคับ    กำหนดให้เรียน 50 หน่วยกิต 
บธ 042011 การตลาดการกีฬา   3(3-0-6) 
บธ 073055 สถิติเพ่ือธุรกิจทางการกีฬา  3(2-2-5)  
บธ 114032 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 131001  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา3(3-0-6)                                    
บธ 132002 การวางแผนและพัฒนาการกีฬา  3(3-0-6) 
บธ 132003 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133004 กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133005 การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 133006 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 

              3(2-2-5) 
บธ 133007 การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา  3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  กำหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต  

บธ 021005 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
บธ 041012 หลักการตลาด    3(3-0-6)  
สศ 051004 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
บธ 032008 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
บธ 061039 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
บธ 062040 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
บธ 072066 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธ 063041 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  กำหนดให้เรียน 54 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาบังคับ    กำหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต 
บธ 131030 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา  3(3-0-6) 
บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ 3(2-2-5) 
บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรม  3(2-2-5) 
บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 3(2-2-5) 
                          ทางการกีฬา 
บธ 133035  การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและ       3(2-2-5) 
                          สิทธิประโยชน์ทางการกีฬา  
บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา  3(3-0-6) 
สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 3(3-0-6) 
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บธ 133008 การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 
      3(2-2-5) 
บธ 133009 การให้การสนับสนุนทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133010 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา  3(3-0-6) 
บธ 134014 การบริหารจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา3(2-2-5) 
พล 031319 กรีฑา    2(1-2-3) 
มศ 054024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5) 
วท 112007 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา 3(2-2-5) 
 

2.2.2) วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
2.2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกด้านบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
บธ 133011  การบริหารจัดการธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 
บธ 133012 การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ  3(2-2-5) 
บธ 133013 การบริหารจัดการธุรกิจเอเย่นต์ทางการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา 3(2-2-5) 
 
 
 
 
2.2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
2.2.2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกกีฬาประเภทบุคคล ไม่น้อยกว่า2 หน่วยกิต 
พล 031297 กอล์ฟ    2(1-2-3) 
พล 031298 ลีลาศ    2(1-2-3) 
พล 031299 เทนนิส    2(1-2-3) 

บธ 133038 การวิจัยทางการจัดการกีฬา  3(2-2-5) 
บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่  3(2-2-5) 
บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
22.2.2) วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บธ 042013 การตลาดทางการกีฬา  3(3-0-6) 
ทท 023021 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา   3(2-2-5) 
นก 021076 การเป็นผู้นำนันทนาการ  3(2-2-5) 
บธ 063043 การบริหารโครงการ   3(2-2-5) 
มศ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา  3(2-2-5) 
บธ 114040 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา 3(2-2-5) 
บธ 133041 อุตสาหกรรมกีฬา   3(3-0-6) 
บธ 132042 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 3(3-0-6) 
 
2.2.3) วิชาเลือกกีฬา  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา   1(0-2-1) 
พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ   1(0-2-1) 
พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส   1(0-2-1) 
พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย   1(0-2-1) 
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หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

พล 031300 เทเบิลเทนนิส   2(1-2-3) 
พล 031301 แบดมินตัน    2(1-2-3) 
พล 031302 เปตอง    2(1-2-3) 
พล 031303 มวยไทย    2(1-2-3) 
พล 031305 มวยสากล    2(1-2-3) 
พล 031306 ยิงธน ู      2(1-2-3) 
พล 031307 ยิงปืน    2(1-2-3) 
พล 031309 ว่ายน้ำ      2(1-2-3) 
พล 031310 เทควันโด    2(1-2-3) 
พล 031312 เรือพาย    2(1-2-3) 
พล 031313 ดำน้ำ     2(1-2-3) 
พล 031314 ปันจักสีลัต     2(1-2-3) 
พล 031315 ปีนหน้าผา    2(1-2-3) 
พล 031316 แอโรบิกดานซ์   2(1-2-3) 
พล 031317 กระบี่กระบอง   2(1-2-3) 
พล 031318 ฟันดาบ    2(1-2-3) 
พล 041069 บาสเกตบอล   2(1-2-3) 
พล 041070 ฟุตบอล    2(1-2-3) 
พล 041071 ฟุตซอล    2(1-2-3) 
พล 041072 วอลเลย์บอล   2(1-2-3) 
พล 041073 แชร์บอล    2(1-2-3) 
พล 041074 แฮนด์บอล    2(1-2-3) 
พล 041078 เซปักตะกร้อ   2(1-2-3) 
 

พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน   1(0-2-1) 
พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ   1(0-2-1) 
พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์  1(0-2-1) 
พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล   1(0-2-1) 
พล 052356 ทักษะกีฬาดำน้ำ    1(0-2-1) 
พล 003044  การช่วยชีวิตทางน้ำ    2(1-2-3) 
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หลักสูตรเดิม 
(พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ. 2563) 

หมายเหตุ 

2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดให้เรียน 7  หน่วยกิต 
บธ 113038 เตรียมสหกิจศึกษาดา้นการบริหารจัดการกีฬา         1(45) 

บธ 114030  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา 2(90) 

บธ 114031 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา  5(450) 

บธ 114039 สหกิจศึกษาด้านการบริหารจัดการกีฬา       6(650) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มฝึกวิชาชีพ              กำหนดให้เรียน           7  หน่วยกิต 
บธ 114030  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา2(90) 

บธ 114031  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหารจัดการกีฬา  5(450) 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
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แบบตารางรายงานเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสาขาการบริหารจัดการกีฬา 
รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ.2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

บธ 021004 
 

หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 
 

บธ 021005 
 

หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 
 

 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี  ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
ความสำคัญของการบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวันเฉพาะ 
การบันทึกรายการในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง และการจัดทำ
งบการเงินของกิจการ 

แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจร
บัญชีสำหรับธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม รวมทั้งแนวความคิดและหลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจซื้อมา
ขาย และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุงและปิดบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางบัญช ี

บธ 032007 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(2-2-5) บธ 032008 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิดของการเงินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มี
ผลกระทบต่อ  การดำเนินงาน แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
การวางแผนทางการเงิน หลักการและแนวทางในการจัดหาเงินทุน การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร การบริหารสนิทรัพยห์มุนเวียน การจัดโครงสร้างเงินทุนการหาตน้ทุนของเงินทุน และ
นโยบายเงินปันผล เครื่องมือทางการเงินธุรกิจที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน 
การบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้า การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และ
เงินทุนในการดำเนินงาน การวางแผนการลงทุนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดหา
เงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจัดสรรกำไรและการจัดสรรเงินในการ
ลงทุน 

บธ 041010 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) บธ 041012 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ วิวัฒนาการ
ทางการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวาง
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ลักษณะตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรม การกำหนดส่วน
ประสมทางการตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมทางการตลาด 

แนวคิดทางการตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด หน้าที ่ทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะตลาดผู้บริโภคและอุตสาหกรรม การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด และ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการวิจัยทางการตลาด 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ.2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
บธ 061036 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธรุกิจ 

Introduction to Business Operation 
3(3-0-6)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด 
การเงิน การบัญชี และการจัดการ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
ความสำคัญ และบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มี
ต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ ของธุรกิจ
และการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ ความสำคัญของบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ 
บธ 062031 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์

Human Resource Management 
3(3-0-6) บธ 062040 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 
3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าตอบแทน การจัดการผลการปฏิบัติงาน แรงงาน
สัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในทรัพยากร
มนุษย์ ระบบสารสนเทศและ การวิจัยทางทรัพยากรมนุษย์ 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าตอบแทน การจัดการผลการปฏิบัติงาน แรงงาน
สัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 

บธ 072054 กฎหมายธุรกจิ 
Business Laws 

3(3-0-6) บธ 072066 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Laws and Ethics 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 อื่นๆ วิชาบูรณาการ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วาดวย นิติ
กรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์เช่าซื้อ 
จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า 
ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ          
ใช ้ เช ็ค กฎหมายว าด วยหล ักประก ันส ินเช ื ่อ การส งเสร ิมการลงท ุน การคุ
มคทางอิเล็กทรอนิกส และทรัพยสินทางปัญญา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
นิติกรรมสัญญาและเอกเทศสญัญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากรว่าด้วย ภาษีเงินได้  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และจริยธรรมทางธุรกิจ 



 

111 
 

รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ.2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

บธ 073057 ภาษีอาการธุรกิจ 
Business Taxations 

3(3-0-6)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักการ แนวคิด วิธีการและความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดเก็บภาษี  หน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรต่อสังคมในการเสียภาษี  โครงสร้างภาษี
อากร  วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์  หลักและ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ตลอดจนหลักการภาษีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

บธ 074056 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3(3-0-6)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญและหลักการของจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ หลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักบรรษัทภิบาล การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 

สศ 072008 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 
Managerial Economics 

3(3-0-6) 
 

  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจ โดย
เชื ่อมโยงระหว่างทฤษฎีและ การปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน 
ต้นทุน กำไร การผลิต การตั้งราคา ตลอดการตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะห์
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
ประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 
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 สศ 051004 
 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และภาวะ
ดุลยภาพของตลาด  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และ
รายรับจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้
ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ 

 บธ 061039 องค์การและการจัดการ 
Organization Management 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

แนวคิดหลักการทางการจัดการและทฤษฎีองค์การ สภาพแวดล้อมทางการ
จัดการ หน้าที่และกระบวนการทางการจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การจัด
องค์การ การนำและการควบคุม แนวคิดด้านการจัดการสมัยใหม่ 

 บธ 063041 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
Strategic Management 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของ
ธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การนำกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ การประเมินผลและการติดตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
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บธ 042011 การตลาดการกีฬา 
Sports Marketing 

3(3-0-6) บธ 042013 การตลาดทางการกีฬา  
Sports Marketing 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

กระบวนการทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด การสร้างตราสินค้าและคุณค่าผลิตภัณฑ์ การสื ่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ การจัดการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจการกีฬา 

แนวคิด ความสำคัญของการตลาดทางการกีฬา บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
การตลาดทางการกีฬา การวิเคราะห์โอกาสของการตลาดทางการกีฬา การศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทางการตลาดทางการกีฬา การวัดและ
พยากรณ์ตลาดทางการกีฬา การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ การจัดการตลาดออนไลน์ของธุรกิจการกีฬา 

 

บธ 073055 สถิติเพ่ือธุรกิจทางการกีฬา 
Statistics For Sport Business 

3(2-2-5)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ ประกอบด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงค่าสถิติ การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ-แปรปรวน เลขดัชนีและการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา  

บธ 114032 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา 
Seminars in Sport Management 

3(2-2-5) บธ 114040 สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา 
Sports Management Seminar 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิด ขอบข่าย ความสำคัญของการบริหารจัดการกีฬา รูปแบบการ
จัดการสัมมนา การจัดทาโครงการสัมมนา การนาไปใช้ สัมมนาประเด็น แนวโน้ม 
ปัญหาและอุปสรรคทางการบริหารจัดการกีฬา สรุปและประเมินผล เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าและนามาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์
ร่วมกัน โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 

แนวคิด ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการสัมมนาการบริหาร
จัดการกีฬา การจัดทำโครงการสัมมนา การเลือกหัวข้อ การสรรหาวิทยากร การ
วางแผนงบประมาณ ปฏิบัติการสัมมนา ปัญหาและอุปสรรคในการสัมมนา การสรุป 
การประเมินผล และนำผลที่ได้จากการสัมมนาสัมมนาการบริหารจัดการกีฬาไปใช้
ประโยชน์ 
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บธ 131001 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 
Foundation of Sports Management 

3(3-0-6) บธ 131030 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา 
Fundamentals of Sport Management 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ ประเภท ประโยชน์ ลักษณะเฉพาะของ
กีฬาและกิจกรรมทางกายชนิดต่าง ๆ แผนพัฒนากีฬาชาติ แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ 
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา ในระดับต่าง ๆ 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการกีฬา ลักษณะงานธุรกิจกีฬา 
ลักษณะเฉพาะของกีฬาและกิจกรรมทางกายชนิดต่าง ๆ มิติของกีฬาตามแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ การแบ่งประเภทของกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ 

บธ 132002 การวางแผนและพัฒนาการกีฬา 
Sports Planning and Development 

3(3-0-6) บธ 133037 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 
Sport Strategic Development 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการ
พัฒนาองค์การกีฬา ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ โดยเน้นที่หน่วยงาน
องค์การกีฬาที่ไม่หวังผลประโยชน์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และทักษะปฏิบัติ
ในการเอื้ออำนวยและการเตรียมการ องค์ประกอบต่างๆ ของการพัฒนาแผน การ
บริหารงาน   บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนากีฬา การลงทุนเพื่อการ
พัฒนากีฬา ความเข้าใจปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาใน
ปัจจุบัน โดยใช้กรณีศึกษา 

การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬา ปัญหา สถานการณ์ บริบทการ
เปลี่ยนแปลง และทิศทางการพัฒนากีฬาของประเทศไทยและนานาชาติ แผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ การวางแผนพัฒนาและส่งเสร ิมการลงทุนด้านการกีฬา 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาองค์กรกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ 

บธ 132003 การบริหารจัดการองคก์ารทางการกีฬา 
Sport Organization Management 

3(3-0-6) บธ 132036 การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา 
Sport Organization Management 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ทฤษฎี แนวคิด วิธ ีการในการจัดการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์การ 
การจัดตั้งองค์การทางการกีฬา สโมสร โครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์การ  การ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์การ การวางแผนการตลาด การสร้างรายได้ และการวางแผน
งบประมาณขององค์การทางการกีฬา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  โครงสร้าง สภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม ผลผลิต การจัดการและการพัฒนาองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
บธ 133004 กฎหมายและสิทธปิระโยชน์ทางการกฬีา 

Laws and Benefitial in Sports 
3(3-0-6)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความสำคัญของกฎหมายกีฬา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการ
กีฬา ระเบียบข้อบังคับขององค์การกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สัญญาและ
ข้อตกลงทางการกีฬา  การละเมิด ภาษี กฎหมายแรงงาน การจัดตั้งองค์กรธุรกิจทางการ
กีฬา สิทธิประโยชน์ต่างๆ การจัดลิขสิทธิ์บุคคล องค์กร การละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการกีฬา โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 
บธ 133005 การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา 

Sports Management Research 
3(2-2-5) บธ 133038 การวิจัยทางการจัดการกีฬา 

Sports Research Management 
3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา หลักการ 
ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
สร้างและการพัฒนาเครื่องมือ   การกำหนดตัวอย่าง แหล่งที่มาและการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการจัดทำรายงานการวิจัย เพื ่อนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกีฬา 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา หลักการ 
ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการจัดทำรายงานการ
วิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการกีฬา 

บธ 133006 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 
Sports Facility Management 

3(2-2-5) บธ 132034 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 
Sport Facilities Management 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักการ มาตรฐาน และแนวทางการบริหารจัดการ การให้บริการ การ
บำร ุงร ักษาสถานที ่  อ ุปกรณ์    ส ิ ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุนการบริหารจัดการกีฬา   ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

หลักการ มาตรฐาน การให้บริการ การบำรุงรักษาสถานท่ี อุปกรณ์ และการ
บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการกีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การ
วางแผนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมทางการกีฬา การวางแผน
ทางการตลาดเพื่อให้บริการสถานท่ี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 
การวัดประสิทธิภาพ และการฝึกปฏิบัติการจัดการสถานกีฬาและสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการกีฬา 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
บธ 133007 การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา 

Sport Competition Management 
3(2-2-5) บธ 133031 การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลศิ 

Championships 
3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิด หลักการวางแผนและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ การ
ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา   การจัดวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สนามแข่งขัน การ
ประเมินผลการแข่งขัน ความปลอดภัยและการรกัษาความปลอดภัย และแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อย่างเป็นสากล 

หลักการวางแผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานว่าด้วยการจัดการแข่งขนั
กีฬา วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่าง ๆ (แบบ Meet, พบกันหมด, แพ้คัดออก, 
ผสม, ท้าชิง) การดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน กีฬาประเภทบุคคล 
และประเภททีม การจัดสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภยั 
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน และการประเมินผลการแข่งขัน 
กรณีศึกษาในการจัดการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

 
บธ 133008 การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคล 

และประเภททีมเชิงธุรกจิ 
Individual and Team  

Sport Management for Business 

3(2-2-5)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ การวางแผนการฝึกซ้อม ลักษณะและ
องค์ประกอบการบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม ด้านงบประมาณ 
บุคลากร สนามและอุปกรณ์ การจัดการแข่งขัน เพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ 

 

 

บธ 133009 การให้การสนับสนนุทางการกีฬา 
Sports Sponsorship 

3(2-2-5) บธ 133035 การให้การสนับสนนุทางการกีฬา 
และสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 

Sport Sponsorship 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ลักษณะ ประเภท การขอรับการสนับสนุน การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ให้การสนับสนุน การจัดทำข้อเสนอในการขอรับการสนับสนุนทางการกีฬาสำหรับ
กีฬาประเภทต่างๆ เทคนิคการเจรจาต่อรอง 

 

ลักษณะ ประเภท การให้การสนับสนุนทางการกีฬา การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการกีฬา วิธีการจัดทำข้อเสนอในการขอรับการ
สนับสนุนทางการกีฬาและการจัดการสิทธิประโยชน์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การ
ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหารายได้ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา การ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
บธ 133010 การบริหารจัดการความเสีย่งทางการกฬีา 

Risk management for Sports 
3(3-0-6) บธ 132042 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 

Sports Risk Management 
3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวความคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการการรับมือ การประเมินผล
กระทบต่อองค์การ การเตรียมความพร้อมรองรับต่อความเสี่ยงขององค์การ การ
วางแผนและการควบคุมความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการกีฬา  การบริหาร
จัดการความเสี ่ยงทางการกีฬา องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี ่ยง
ทางการกีฬา การประเมินผลกระทบต่อองค์การทางการกีฬา การเตรียมความพร้อม
รองรับต่อความเสี่ยงทางการกีฬาขององค์การ การวางแผน และการควบคุมความ
เสี ่ยงทางการกีฬา กฎและจริยธรรมขององค์การทางการกีฬา กฎหมายกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา 

บธ 134014 การบริหารจัดการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา 
Sport Competition Mega Event 

3(2-2-5) บธ 133032 การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
Multi-Sport Events Management 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา (Mega 
Event) การวางแผนใน   การจัดการแข่งขัน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการ
จัดการแข่งขัน คณะกรรมการเทคนิคกีฬา และคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ฯลฯ 

ความหมาย คุณลักษณะของการแข่งขันมหกรรมกีฬา (Multi-Sport 
Events) องค์ประกอบ องค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
กระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชนิดกีฬาท่ีจัดแข่งขัน และนักกีฬาที่เข้า
ร ่วมการแข่งขัน และมีส ่วนร่วมในกระบวนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
โครงสร้างคณะกรรมการจัดการแข่งขัน บทบาทและหน้าที ่ของผู ้ร ับผิดชอบ 
อาสาสมัครทางการกีฬา การจัดการผลประโยชน์สืบทอดหลังการแข่งขัน (Event 
Legacy) ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับเจ้าภาพ กรณีศึกษาในการจัดการ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

พล 031319 กรีฑา 
Athletics 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกรีฑา มารยาทและความปลอดภัยใน
การฝึก การฝึกทักษะเบื ้องต้น เทคนิคและกลวิธ ีของกรีฑา การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย สำหรับกรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก กฎ และกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินกรีฑาเบื้องต้น 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

มศ 054024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ  
English for Business Enterprise 

3(2-2-5)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
ตัดรายวิชาออก 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การเดินทาง การจัดประชุม การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนบทความทางธุรการในรูปแบบต่างๆ การพูด การเจรจา
โต้ตอบเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงาน 

 

วท 112007 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกจิกีฬา  
Digital Technology in Sport Business 

Management 

3(2-2-5) บธ 133039 การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม ่
Sports Management in New Era 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย และความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ใช้ในงานทางการกีฬาใน
ระดับต่างๆ วิธีการแสวงหา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬา 
วิธีการนำข้อมูลออกมาใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื ่อเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจกีฬาของตนเองและหน่วยงาน 

ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของวิทยาการสมัยใหม่ ประโยชน์
ของการปรับใช้วิทยาการสมัยใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับการ
กีฬา วิทยาการสมัยใหม่ที่ปรับใช้กับการกีฬาในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่เชิงข้อมูล
ทางการกีฬา วิทยาการสมัยใหม่เชิงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางการกีฬา 

 

 บธ 062042 ภาวะผู้นำทางการกีฬา 
Sport Leadership 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการภาวะผู้นำทางการกีฬา บทบาทหน้าที่
ของผู้นำ คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำที่สร้าง
นวัตกรรมทางการกีฬา แนวทางปฏิบัติของผู้นำเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางการกีฬา 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
 บธ 133033 การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 

Special Sports Events Management 
3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รูปแบบ (กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
สันทนาการ, งานสัมมนาทางการกีฬา การแสดงสินค้าทางการกีฬา การประชุม อื่น 
ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดงานแฟชั่น งานการกุศล)  ประเภท (การนำเสนอ
สินค้า ความรู้ สร้างภาพลักษณ์) ประโยชน์ (เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม)  
การวางแผน กระบวนการจัดกิจกรรม การขอรับการสนับสนุน การวางแผนทาง
การเงินในการจัดกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล ของกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกีฬา และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา 

 สศ 042002 กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 
Sport Code of Ethics 

3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬา ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ สัญญา ข้อตกลง สิทธิประโยชน์ และ
การละเมิดต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตลอดจนจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

บธ 133011 การบริหารจัดการธุรกิจทางการกีฬา  
Sports Business Management 

3(3-0-6) บธ 133040 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา  
Sport Entrepreneur 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทางการกีฬา ประเภทและรูปแบบขององค์การธุรกิจทางการกีฬา วิธีการ
ประกอบธุรกิจทางการกีฬา ธุรกิจผลิต ธุรกิจจำหน่ายและธุรกิจบริการ การ
วางแผนกลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากร
มนุษย์    และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางการกีฬา 

แนวค ิด เก ี ่ ย วก ั บร ู ปแบบธ ุ รก ิ จ  ค ุณสมบัต ิ ของผ ู ้ ประกอบการ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการกีฬา การจัดทำแผนธุรกิจ
ทางการกีฬา แผนธุรกิจทางการตลาด แผนธุรกิจการผลิตหรือการบริการ และ
แผนธุรกิจการเงิน จริยธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม การ
ว ิ เ ค ร าะห ์ ประ เด ็ นท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ั บดาร เป ็ นผ ู ้ ป ระกอบการธ ุ ร ก ิ จทาง  
การกีฬา 
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บธ 133012 
 

การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและศนูย์สุขภาพ 
Sport Center and Health Center 

Management 

3(2-2-5) 
 

  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

หลักการและปรัชญาในการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ การ
ดำเนินการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากร การจัดสถานที่ 
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการด้านการเงิน การบัญชีของศูนย์กีฬาและ
ศูนย์สุขภาพ กฎระเบียบของการใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของบุคลากรที่
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ ซาวน่า สตรีม วารี
บำบัด การนวด การใช้สมุนไพร เป็นต้น 

 

บธ 133013 การบริหารจัดการธุรกิจเอเย่นต์ทางการกีฬา 
Business Management for Sports Agents 

3(2-2-5)  
 
 

 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ความเป็นมา กฎข้อบังคับพื้นฐานการเป็นเอเย่นต์ทางการกีฬา  
กฎหมาย รัฐบัญญัติ  เอเย่นตน์ักกีฬา กฎระเบียบว่าด้วยเอเย่นต์นักกีฬาภาคเอกชน 
ความไม่ซื่อสัตย์และอาชญากรรม ผลประโยชน์  ทับซ้อน โอกาสและปัญหาที่เกิดขึน้
จากการบริหารจัดการธุรกิจเอเย่นต์ทางการกีฬา 

 

มศ 053023 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา 
English for Sport Management 

3(2-2-5)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการ
ติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ  การพูด การเจรจา
โต้ตอบ สำหรับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบริหารจัดการกีฬา 
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 ทท 023021 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

Sport Tourism 
3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบของการจัดการกีฬาและ
การท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบและวิธีการจัดการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬา 
การออกกำลังกาย การเดินทางเพื ่อการท่องเที ่ยวเชิงกีฬา การตลาดของการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดกิจกรรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว 
ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬากับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มของ
ธุรกิจกีฬาและการท่องเที่ยวในอนาคต ให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
 นก 021076 การเป็นผู้นำนันทนาการ 

Leadership in Recreation 
3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ วิธีการของการเป็นผู้นำนันทนาการ เทคนิค
การเป็นผู้นำและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำกิจกรรม
นันทนาการ 

 บธ 063043 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(2-2-5)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ หลักการและองค์ประกอบของโครงการ 
หลักการเขียนโครงการทางการกีฬา  การกำหนดปัญหา การวางแผน การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ และการตัดสินใจเลือกโครงการ การดำเนิน
โครงการ การติดตามประเมินผล และการสรุปผลการดำเนินโครงการ ตลอดจน
การศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ
ทางการกีฬา 
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 บธ 133041 อุตสาหกรรมกีฬา 

Sports Industry 
3(3-0-6)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความเป ็นมา ความสำค ัญ ความหมายว ัตถ ุประสงค ์ ประเภทของ
อุตสาหกรรมกีฬา เมืองกีฬา การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา การขับเคลื่อนแผน 
กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัด และประเทศไทย 

พล 031297 
 

กอล์ฟ 
Golf 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬากอล์ฟ การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกกอล์ฟ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031298 
 

ลีลาศ 
Social Dance 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาลีลาศ ทิศทางการลีลาศ มารยาท
ในการลีลาศ การฝึกทักษะเบื้องต้นของการลีลาศแต่ละประเภท 
 

พล 032394 เทนนิส 
                     Tennis 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเทนิสเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 031300 เทเบิลเทนนิส 

    Table Tennis 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธ ีของเทเบิลเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031301                     แบดมินตัน 

Badminton 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของแบดมินตัน กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินแบดมินตัน เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031302 เปตอง 

                    Petanque 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเปตอง การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของเปตอง กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินเปตอง เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031303 มวยไทย 

                    Muay Thai 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยไทย การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของมวยไทย กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยไทย เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 031304 มวยปล้ำ 

Wrestling 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยปล้ำ การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของมวยปล้ำ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยปล้ำ เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031305 มวยสากล 

Boxing 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬามวยสากล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของมวยสากล  กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินมวยสากล เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
 พล 031306 ยิงธน ู

Archery 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิงธนู การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของยิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยิงธนู เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031307 ยิงปืน 

Shooting 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายิงปืน การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของยิงปืน กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินยิงปืน เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 031308 ยูโด 

Judo 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬายูโด  การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของยูโดกฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเป็นผู้ตัดสินยูโดเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031309 ว่ายน้ำ 

Swimming 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของยูโด การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิค
และกลวิธีของยูโดกฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
การเป็นผู้ตัดสินยูโดเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031310 เทควันโด 

Taekwando 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ และประโยชน์ ของเทควันโด การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคและ
กลวิธีของเทควันโด กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
การเป็นผู้ตัดสินเทควันโดเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031312 เรือพาย 

Rowing 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเรือพาย การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาเรือพาย กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 031313 ดำน้ำ 

Scuba Diving 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาดำน้ำการฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาดำน้ำ กฎ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้
ตัดสินกีฬาดำน้ำเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031314 ปันจักสีลัต 

Pencak Silat 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ และประโยชน์ ของกีฬาปันจักสีลัต การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิค
และกลวิธีของกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031315 ปีนหน้าผา 

Rock Climbing Sport 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาปีนหน้าผา การฝึกทักษะเบื้องตน้ 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาปีนหน้าผา กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031316 แอโรบิกดานซ์ 

Aerobic Dance 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแอโรบิกดานซ์ การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกีฬาแอโรบิกดานซ์กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ์เบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 
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พล 031317 กระบี่กระบอง 

Krabi Krabong 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬากระบี่กระบอง การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬากระบี ่กระบอง กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบอง เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031318 ฟันดาบ 

Fencing 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬากระบี่กระบอง การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกีฬากระบี่กระบอง กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬากระบี่กระบองเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 
พล 031320 ซอฟท์เทนนิส 

Soft Tennis 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬาเซอฟท์เทนนิสการฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาซอฟท์เทนนิสกฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาซอฟท์เทนนิสเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 031321 ยกน้ำหนัก 

Weight Lifting 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬายกน้าหนักการฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกกีฬายกน้าหนัก กฎ และกติกาการแข่งขันการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬายกน้าหนักเบื้องต้นการเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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พล 031322 ยิมนาสติก 
Gymnastics 

2(1-2-3)  
 

 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬายิมนาสติกการฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกกีฬายิมนาสติกกฎ และกติกาการแข่งขันการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกเบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

พล 031323 วูซูประลองยุทธ์ 
Wushu (Sanshou) 

2(1-2-3)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

 ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬาวูซูประลองยุทธ์การฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ์กฎ และกติกาการแข่งขันการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธ์เบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

 

 

พล 041069 บาสเกตบอล 
Basketball 

2(1-2-3)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทักษะ
เบื ้องต้น เทคนิคและกลวิธีของบาสเกตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล เบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 
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พล 041070 ฟุตบอล 
Football 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

 

พล 041071 ฟุตซอล 
Futsal 

2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาฟุตซอล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาฟุตซอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 

 

พล 041072 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

2(1-2-3)  
 

 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 
 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาวอลเลย์บอลการฝึกทักษะ
เบื้องต้น เทคนิคและกลวิธีของกีฬาวอลเลย์บอลกฎ และกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลเบื้องต้น การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการฝึก 
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พล 041073 แชร์บอล 

Chair ball 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแชร์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬา แชร์บอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาแชร์บอล เบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 041074 แฮนด์บอล 

Handball 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาแฮนด์บอลการฝึกทักษะเบื้องตน้ 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาแฮนด์บอลกฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 041075 กาบัดด้ี 

Gabaddi Skills and instruction 
2(1-2-3)   แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬากาบัดดี้การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธ ีการฝึกกาบัดด ี ้กฎ และกติกาการแข่งข ัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเป็นผู้ตัดสินกาบัดดี้เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 041077 ฮอกกี ้

Hockey  
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภท ของกีฬาฮอกกี้การฝึกทักษะเบื ้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีการฝึกฮอกกี้ กฎ และกติกาการแข่งขันการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเป็นผู้ตัดสินฮอกกี้เบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอา
นวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
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พล 051325 ศิลปะการป้องกนัตัว 
Martial Art 

2(1-2-3)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

 ความหมาย ประวัติ กฎ และหลักการป้องกันตัวของศิลปะการป้องกันตัว 
มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การฝึกทักษะเบื้องต้น ของศลิปะป้องกันตัว 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และการนาศิลปะป้องกัน
ตัวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน              

 

พล 051326 กีฬาท้องถิ่น 
Indigenous Sports 

3(2-2-5)  
 

 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ คุณลักษณะ และชนิดของกีฬาท้องถิ่นต่าง ๆ การฝึก
ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มารยาท การตัดสิน และเกมการแข่งขันของ
กีฬาท้องถิ่นแต่ละชนิดในปัจจุบัน การส่งเสริมและการอนุรักษ์กีฬาท้องถิ่น 

รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 041078 เซปักตะกร้อ 

Sepak Takraw 
2(1-2-3)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ประโยชน์ และประเภทของกีฬาเซปักตะกร้อการฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของเซปักตะกร้อกฎ และกติกาการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเป็นผู้ตัดสินเซปกัตะกร้อเบื้องต้น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก 
พล 051324 กีฬาต่อสู ้

Combative Sports 
2(1-2-3)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ คุณลักษณะ และประโยชน์ของกีฬาต่อสู้ การฝึกทักษะ
พื้นฐาน เทคนิค กติกา มารยาท และการตัดสินในกีฬาต่อสู้ การวิจารณ์เกมการ
แข่งขันของกีฬาต่อสู้ ในกีฬามวยสากล ยูโด เทควันโด มวยปล้า และดาบสากล 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 051327 กีฬาทางน้ำ 

Aquatic Sports 
3(2-2-5)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ และลักษณะกีฬาทางน้า รู้และเข้าใจทักษะพื้นฐาน 
เทคนิค กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาทางน้า เช่น 
ว่ายน้า กระโดดน้า วินเซิร์ฟ โปโลน้า ดาน้า เรือแคนู เจ็ตสกี ฯลฯ โดยให้เรียนไม่
น้อยว่า 4 ชนิดกีฬา 

 

พล 051328 กีฬาประเภททีม 
Team Sports 

3(2-2-5)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาประเภททีม ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
ประเภททีม ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มารยาท การตดัสิน การวิจารณ์
เกมการแข่งขันของกีฬาประเภททีมชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล แฮนด์บอล ฮอกกี้ เบสบอล ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา 

 

พล 051329 กีฬาประเภทบุคคล 
Individual Sports 

3(2-2-5)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตดัรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ ลักษณะของกีฬาประเภทบุคคล ประโยชน์ของการเล่น
กีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มารยาท การตัดสิน การ
วิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาบุคคลชนิดต่างๆ เช่น กรีฑา จักรยาน ยกน้าหนัก 
แบดมินตัน ยิมนาสติก ยิงธนู ฟันดาบ ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา 

 

พล 051330 กีฬาเพ่ือการแข่งขันสำหรับคนพิการ 
Competitive Sports for the Disabled 

2(2-0-4)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ประวัติ และพัฒนาการกีฬาคนพิการ กฎหมายและนโยบายของรัฐที่เอื้อต่อ
การส ่งเสร ิมกีฬาคนพิการ)พระราชบัญญัต ิการกีฬา แผนพัฒนากีฬาชาติ  
พระราชบัญญัติการกีฬาฟื้นฟู องค์การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับชาติและ
นานาชาติ( ประเภทของกีฬาและการแบ่งกลุ่มความพิการประเภทต่าง ๆ การ
จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

พล 051331 การละเล่นพื้นเมืองของไทย 
Thai Folk Plays 

2(1-2-3)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ประวัติ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และลักษณะของการละเล่น
พื ้นเมืองและกีฬาพื ้นเมืองของไทย ประเภทของการละเล่นพื ้นเมืองและกีฬา
พื้นเมืองของไทย ปัญหาและวิธีการยุติปัญหาของการ ละเล่นพื้นเมืองและกีฬา
พื้นเมืองของไทย ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านของไทย และการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน 

 

พล 051332 กีฬาอาชีพ 
Professional Sports 

2(2-0-4)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาอาชีพ ประโยชน์ของกีฬาอาชีพที่
มีต่อสังคมต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ สามารถเข้าใจระบบบริหารกีฬาอาชีพ 
วิจารณ์ วิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน ระบบสิทธิประโยชน์และส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนากีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ตาม
นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ฟุตบอลลีกอาชีพ วอลเลย์บอลลกี
อาชีพ มอเตอร์สปอร์ต ฯลฯ หรือกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ เป็นต้น 

 

พล 051333 กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
Elite Sports 

2(2-0-4)     แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประโยชน์ของกีฬาเพื่อ
ความ เป็นเลิศที่มีต่อสังคม ต่อการพัฒนาไปสูค่วามเป็นเลิศ ในการส่งเสริมการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ เข้าใจระบบการ
พัฒนา การส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไปสู่การเป็นกีฬาอาชีพในอนาคต เช่น 
กีฬาเป้าหมายเหรยีญรางวัลในมหกรรมกีฬานานาชาติ กีฬาเพื่อการพัฒนาไปสู่การ
เป็นตัวแทนทีมชาติ กีฬาเพื่อการพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพ เป็นต้น 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
พล 051334 กีฬาเยาวชนศึกษา 

Youth Sports 
2(2-0-4)  

 
 แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาเยาวชน ประโยชน์ของกีฬา
เยาวชนที่มีต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศ รวมถึงการส่งเสริมกีฬา
ระดับเยาวชน เพื่อให้สามารถเข้าใจการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานต่อยอดไปสู่การ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพต่อไป 

   พล 032385 ทักษะกฬีากรีฑา 
Shooting Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

 ความรู้พื้นฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

   พล 032386 ทักษะกฬีากอล์ฟ 
Shooting Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

 ความรู้พื ้นฐานกีฬากอล์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น 
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

   พล 032394 ทักษะกฬีาเทนนิส 
Tennis Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

   พล 032401   ทักษะกีฬามวยไทย 
Muay Thai Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ความรู้พื้นฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น 
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

   พล 032406 ทักษะกฬีายิงปืน 
Shooting Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ความรู้พื้นฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

   พล 032415 ทักษะกฬีาว่ายน้ำ 
Swimming Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

 ความรู้พื้นฐานกีฬาว่ายน้ำ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 พล 032422 ทักษะกฬีาแอโรบิกดานซ ์
Aerobic Dance Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

ความรู้พื้นฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณ์ และสิ ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความ
ปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึก
ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 
 พล 042161 ทักษะกฬีาฟุตบอล 

Aerobic Dance Skills 
1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 

ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 พล 003044 ทักษะกฬีาดำน้ำ 
Scuba Diving Skills 

1(0-2-1)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

 ความรู้พื้นฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

   พล 003044 การช่วยชีวิตทางน้ำ 
Life Saving 

2(1-2-3)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 
 

 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน สภาพแหล่งน้ำ อุบัติภัยทาง
น้ำ สัตว์มีพิษทางน้ำ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำ การแจ้งเตือนภัย
ทางน้ำ กฎแห่งความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป การแจ้งเตือนภัยทางน้ำ ทักษะการ
ว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและการเอาชีวิตรอด การสร้างความคุ้นเคยกับทะเลและ
แหล่งน้ำ ทักษะการว่ายน้ำที่มีคลื่น การวิ่งในทะเลน้ำตื้น การว่ายน้ำแบบ
ปลาโลมาหรือการมุดคลื่น การนำตัวเองเข้าฝั่ง การกอดรัดและการหนีจาก
การกอดรัด การลอยตัวในน้ำทะเล การพายบอร์ด การช่วยเหลือโดยใช้แท่ง
โฟม ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น การปฐมพยาบาลจาก
สภาพแวดล้อมบนชายหาด การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้า และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
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รายวิชาเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) รายวิชาใหม่ (หลักสูตร พ.ศ. 2563) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง 

บธ 114009 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 
Preparation for Practicum in Sports 

Management 

2(90) บธ 114009 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร
จัดการกีฬา 

Preparation for Practicum in Sports 
Management 

2(90)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ความสำคัญ เป้าหมาย แนวคิด และหลักการ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสใน การประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้ฝึกงานศูนย์การกีฬาหรือ
องค์กรที ่จัดการกีฬา ที ่มีสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน จัดทารายงาน การฝึกปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคจากการ
ปฏิบัติและแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ความสำคัญ เป้าหมาย แนวคิด และหลักการ การเตร ียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู ้ลักษณะ และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความร ู ้  เจตคติ ท ักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้ฝึกงานศูนย์การกีฬาหรือองค์กรที่
จัดการกีฬา ที ่มีสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ที ่เกี่ ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน จัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติ ปัญหา 
อุปสรรคจากการปฏิบัติและแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
บธ 114031 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา 

Practicum in Sport Management 
5(450) บธ 114031 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร

จัดการกีฬา 
Practicum in Sports Management 

5(450)  แก้ไขช่ือ(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 
 แก้ไขจำนวนหน่วยกิต 
 รายวิชาใหม ่
 ย้ายกลุ่มวิชา 
 ตัดรายวิชาออก 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการกีฬาในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน โดยการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และ
จัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและวิเคราะห์การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และต้องผ่านวิชาการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬามาก่อนถึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได้ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  โดยการนำความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน และจัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
และวิ เคราะห์การฝึกประสบการณ์ที ่เกิดขึ ้น ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และต้องผ่านวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารจัดการกีฬามาก่อนถึงจะลงทะเบียน
วิชานี้ได้ 
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ภาคผนวก จ   
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชือ่-นามสกุล นางสาวภิญญาณัฏฐ  สมาธิ เลขประจำตัวประชาชน  3-9299-00175-XX-X 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   

คุณวุฒิ 
  ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการทางการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จ 2549 
 ปริญญาตรี  วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จ 2547 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ตำรา/ หนังสือ - 
2. งานวิจัย 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ , อนุชา แซ่เจ ียม, ณิชานันทน์ วงษ์ว ิว ัฒน์ , เอกสิทธิ ์ อ ้วนไตร, ส ุภาพ เพชรแก้ว                      
และวีระพจน์ อ้นองอาจ, (2559) โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ              
7-12 ปี ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติ
สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7, 28-30 มิถุนายน 2560, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 475-480. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, วีระพจน์ อ้นองอาจ, กัญฐิณัฐฎิ์ 
ผ้อล้วนและแสงณัฐ มาแสง, (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของค่าย
มวยอาชีพ จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8, 19-21 สิงหาคม 
2561, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 986-991. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, กัญฐิณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและศุภ
ลักษณ์ สุขเสน, (2561) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
แข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, 
19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 906-915. 

จีรวรรณ ภักดีฉนวน, ภิญญาณัฏฐ สมาธิ , กาญจน์ส ิร ิร ักษา บุญเอี ่ยมและบงกชกร ทองสุก,  (2561)                  
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในเขตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน. การ
ประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9, 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบัน
การพลศึกษา หน้า 1120-1128. 

3. บทความทางวิชาการ – 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา  3(2-2-5) 
2. การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา    3(2-2-5) 
3. การตลาดการกีฬา     3(3-0-6) 
4. การวิจัยทางการบริหารจัดการกีฬา    3(2-2-5) 
5. การวางแผนและพัฒนาการกีฬา    3(3-0-6) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน 4 ปี   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชือ่-นามสกุล นางสาวกัญฐิณัฐฎิ์  ผ้อล้วน เลขประจำตัวประชาชน  3-9207-00175 -XX-X 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการทางการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จ 2559 
 ปริญญาตรี  พย.บ.    มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สำเร็จ 2546 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ตำรา/ หนังสือ - 
2. งานวิจัย 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์ , สุภาพ เพชรแก้ว, วีระพจน์ อ้นองอาจ,                
กัญฐิณัฐฎิ ์ ผ้อล้วนและแสงณัฐ มาแสง, (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพของค่ายมวยอาชีพ จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา 
ครั้งที ่8, 19-21 สิงหาคม 2561, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 986-991. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, กัญฐิณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและศุภ
ลักษณ์ สุขเสน, (2561) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
แข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 
9, 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 906-915. 

3. บทความทางวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา   3(3-0-6) 
2. การบริหารจัดกรองค์กรทางการกีฬา   3(3-0-6) 
3. การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา    3(2-2-5) 
4. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา   3(3-0-6) 
5. สัมมนาการจัดการกีฬา     3(2-2-5) 
6. การให้การสนับสนุนทางการกีฬา    3(2-2-5) 
7. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการกีฬา   3(2-2-5)    
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา  5(450)   

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน 2 ปี   
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชือ่-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชานันทน์  วงษ์วิวัฒน์ เลขประจำตัวประชาชน  3-9099-00211-XX-X 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาบริหารธุรกิจ 
คุณวุฒิ 
  ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ      มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่สำเร็จ 2547 
 ปริญญาตรี  ศศ บ.  การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฎภูเก็ต ปีที่สำเร็จ 2540 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ตำรา/ หนังสือ  
2. งานวิจัย 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, เอกสิทธิ์ อ้วนไตร, สุภาพ เพชรแก้วและวีระ
พจน์ อ้นองอาจ, (2559) โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี 
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการ
พลศึกษา ครั้งที่ 7, 28-30 มิถุนายน 2560, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 475-480. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์ , สุภาพ เพชรแก้ว, วีระพจน์ อ้นองอาจ,              
กัญฐิณัฐฎิ ์ ผ้อล้วนและแสงณัฐ มาแสง, (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพของค่ายมวยอาชีพ จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา 
ครั้งที ่8, 19-21 สิงหาคม 2561, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 986-991. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, กัญฐิณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและศุภ
ลักษณ์ สุขเสน, (2561) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
แข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 
9, 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 906-915. 

3. บทความทางวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
2. อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
3. การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน 28 ปี  
2. ประสบการณ์อ่ืน ๆ 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชือ่-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  แซ่เจียม เลขประจำตัวประชาชน  3-9099-00211-XX-X 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาสังคมศาสตร์ 
คุณวุฒิ 
  ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ               มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่สำเร็จ 2547 
 ปริญญาตรี  บธ บ .  การบัญชี           มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่สำเร็จ 2536 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ตำรา/ หนังสือ  
- 

2. งานวิจัย 
ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, เอกสิทธิ์ อ้วนไตร, สุภาพ เพชรแก้วและวีระ

พจน์ อ้นองอาจ, (2559) โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี 
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการ
พลศึกษา ครั้งที่ 7, 28-30 มิถุนายน 2560, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 475-480. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, วีระพจน์ อ้นองอาจ, กัญฐิ
ณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและแสงณัฐ มาแสง, (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของค่ายมวยอาชีพ จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8, 19-
21 สิงหาคม 2561, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 986-991. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, กัญฐิณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและศุภ
ลักษณ์ สุขเสน, (2561) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดการ
แข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 
9, 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 906-915. 

3. บทความทางวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
2. หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
3. การเงินธุรกิจ   3(2-2-5) 
4. ภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน 22 ปี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชือ่-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ  เพชรแก้ว เลขประจำตัวประชาชน  3-8104-00269-XX-X 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาพลศึกษา 
คุณวุฒิ 
  ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา            มหาวิทยาลัยรามคำแหง         ปีที่สำเร็จ 2543 
 ปริญญาตรี  กศ บ.  พลศึกษา             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่สำเร็จ 2520 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ตำรา/ หนังสือ  
2. งานวิจัย 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, เอกสิทธิ์ อ้วนไตร, สุภาพ เพชรแก้วและวีระ
พจน์ อ้นองอาจ, (2559) โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 7-12 
ปี ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบัน
การพลศึกษา ครั้งที่ 7, 28-30 มิถุนายน 2560, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 475-480. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์ , สุภาพ เพชรแก้ว, วีระพจน์ อ้นองอาจ,                
กัญฐิณัฐฎิ ์ ผ้อล้วนและแสงณัฐ มาแสง, (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพของค่ายมวยอาชีพ จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา 
ครั้งที ่8, 19-21 สิงหาคม 2561, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 986-991. 

ภิญญาณัฏฐ สมาธิ, อนุชา แซ่เจียม, ณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์, สุภาพ เพชรแก้ว, กัญฐิณัฐฎิ์ ผ้อล้วนและ             
ศุภลักษณ์ สุขเสน, (2561) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา 
ครั้งที ่9, 19-21 พฤษภาคม 2562, กรุงเทพ, สถาบันการพลศึกษา หน้า 906-915. 

3. บทความทางวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. มวยไทย 2(1-2-3) 
2. การวางแผนและพัฒนาการกีฬา 3(3-0-6) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์การสอน 40 ปี 
 


