
ผลการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1. ช่ือโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์  
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโททางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
การยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโททางวิชาการ ระยะท่ี 2 
2. ผลการด าเนินงาน 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์               
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโททางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์            
การยกร่างหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโททางวิชาการ ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร               
(มคอ.2) จ านวน 5 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
2. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
3. หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
4. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
5. หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)              

เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2563) รายละเอียดดังนี้               

หลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์  ได้แก่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ                                    

สาขาวิชาการบรหิารจดัการกีฬาและนันทนาการ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ                                       
สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนนัทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

หลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

1. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560)  
เปิดสอน 7  วิทยาเขต ได้แก ่
1.1 วิทยาเขตกระบี ่
1.2 วิทยาเขตกรุงเทพ 
1.3 วิทยาเขตชลบุร ี
1.4 วิทยาเขตเชียงใหม ่
1.5 วิทยาเขตชุมพร 

1. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตกระบี ่

2. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตกรุงเทพ 

3. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตชลบุร ี

4. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตเชียงใหม ่



หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
1.6 วิทยาเขตศรสีะเกษ 
1.7 วิทยาเขตอ่างทอง 

5. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตชุมพร 

6. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตศรีสะเกษ 

7. หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตอ่างทอง 

2. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอน 6 วิทยาเขต ได้แก ่ 
2.1 วิทยาเขตกรุงเทพ 
2.2 วิทยาเขตชัยภูม ิ
2.3 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์
2.4 วิทยาเขตสมุทรสาคร 
2.5 วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
2.6 วิทยาเขตอุดรธาน ี

1. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตกรงุเทพ 

2. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตชัยภูม ิ

3. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

4. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตสมทุรสาคร 

5. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

6. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตอุดรธานี 

3. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
กีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปิดสอน 8 วิทยาเขต 
ได้แก ่ 
3.1 วิทยาเขตเชียงใหม ่
3.2 วิทยาเขตชลบุร ี
3.3 วิทยาเขตตรัง 
3.4 วิทยาเขตเพชรบูรณ ์
3.5 วิทยาเขตมหาสารคาม 
3.6 วิทยาเขตยะลา 
3.7 วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
3.8 วิทยาเขตสโุขทัย 

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตเชียงใหม ่

2. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตชลบรุี 

3. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตตรัง 

4. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตเพชรบรูณ ์

5. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตมหาสารคาม 

6. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตยะลา 

7. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

8. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตสุโขทัย 

4. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
ธุรกิจสุขภาพ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ
สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิทยาเขตล าปาง 



หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
เปิดสอน 3 วิทยาเขต ได้แก ่ 
4.1 วิทยาเขตกระบี ่
4.2 วิทยาเขตล าปาง 
4.3 วิทยาเขตยะลา 

เพ่ือให้หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ทั้ งนี้                       
แต่ละสาขาวิชา แต่ละวิทยาเขตได้น า (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่จัดท าขึ้นทั้ง 8 หมวด                         
กลับไปพัฒนาให้เป็นเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของแต่ละวิทยาเขตท่ีสมบูรณ์ เพื่อการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร
ปริญญาตรี และปริญญาโททางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ต่อไป 
 

2. รูปภาพประกอบ 

 


