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สารบัญ 
           หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1  
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1  
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2  
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12) ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

พันธกิจของสถาบัน 6 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2) แผนพัฒนาหลักสูตร 9 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1) ระบบการจัดการศึกษา 10 
2) การด าเนินการหลักสูตร 10 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  40 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 41 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 42 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 43 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  50 

(Curriculum Mapping) 
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สารบัญ  
           หน้า 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 58  
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 58 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 59 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 60 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  60 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1) กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 61  
2) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

 
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 67  
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 67 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 68 

 

ภาคผนวก ก 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตพ.ศ.2558   69 

ภาคผนวก ข 
- รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร        89 

ภาคผนวก ค  
- ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               96 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2556 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
- ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2556 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561   98 

 - ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2556 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561    104 
 - ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์     126 
ภาคผนวก ง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา     129 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง      130 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะ   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Sports Science  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม): วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   (ชื่อย่อ):  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็ม): Bachelor of Science (Sports Science) 
   (ชื่อย่อ):  B.Sc. (Sports Science) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ด าเนินงานโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์            

การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมีเครือข่ายความร่วมมือจาก 
1) องค์กรภาครัฐ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,               

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สถาบันการพลศึกษา กรมพลศึกษา และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

2) องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย โรงพยาบาล
กรุงเทพ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพลีดเดอร์เวลเนสเซ็นเตอร์ 

3) นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ อาทิเช่น องค์กรภาคธุรกิจเอกชน และสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ.2556 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ได้ พิ จารณ ากลั่ นกรองโดยคณ ะอนุ กรรมการปรับปรุงหลักสู ตรในการประชุมครั้ งที่                   
พิเศษ/2560 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560  

 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่7 ธันวาคม 2560 

 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการประชุมครั้งที่  
เมื่อวันที่    เดือน    ปี 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (สายปฏิบัติการ) หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ        
(สายวิชาการ) 

2. ผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายเฉพาะบุคคล (Personal Exercise Trainer) 
3. นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา (Sports Performance Analyst) 
4. ผู้ฝึกสอนทักษะเชิงกีฬา (Sports Trainer) 
5. ผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมกีฬาและออกก าลังกาย 
6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาศาสตร์กีฬา การออกก าลังกาย และเวชศาสตร์             

การกีฬา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ที่ ได้น้ อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ                           
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา                 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคม               
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ประเทศ              
ก้าวทันต่อโลกปัจจุบัน โดยค านึงถึงความพอเพียงหรือความพอประมาณกับศักยภาพของประเทศ                     
ความมีเหตุผลและความจ าเป็นบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของประชาชนในการรับประโยชน์                      
จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที่เน้นการ“ป้องกัน”(Prevention) ไม่ให้เกิดโรค ดีกว่าตามไป “รักษา” 
(Curative)” และมุ่งเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยส่งเสริมให้คนไทยหันมา
ออกก าลังกายมากขึ้นและถูกวิธี เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย และถูกหลักการออกก าลังกาย                  
อันเนื่องมาจาก WHO ประกาศว่าโรคอ้วนและโรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายสูงสุด รวมถึงการรายงาน               
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) โดยเฉลี่ยพบคนไทยเป็นโรคเบาหวาน เพ่ิมขึ้นอย่ างรวดเร็วทุกปี 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ชัยสิทธ์ิ ภาวิลาส  
3-7209-00637-90-9 
 
 

วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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2554 
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3 อาจารย ์ วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 
1-1005-00289-99-6 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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4 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

เฉลิม ชัยวัชราภรณ ์
3-1004-00345-71-8 
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M.A. 
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University,USA  
Central Missouri State 
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2522 
 
2517 

5 อาจารย ์ พรชัย ลีน้อย 
1-7099-00234-59-8 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2557 
2551 
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เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,400 คนต่อปี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่อคนสูงถึงเดือนละ 7,700-18,700 บาท 
ปัจจุบันคนไทยเป็นเบาหวานทั้งสิ้นกว่า 3.8 แสนราย ดังนั้นประเทศไทยจะสูญเสียเงินตราเพ่ือใช้ในการรักษา  
ปีละ 3.5-8.4 หมื่นล้านบาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวม (GDP) ของประเทศมีผลเสียมหาศาล                  
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพลังที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยรวม  ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกัน
โรคอ้วนและโรคเบาหวานท าให้มีคุณภาพชีวิตของสังคมไทยดีขึ้นในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันสถาบันเวชศาสตร์ 
การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American College of Sports Medicine; ACSM) กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับ
ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาในการน าวิธีการออกก าลังกายและการบริหารเคลื่อนไหวร่างกาย                
ม า ใช้ เป็ น ย าแ ล ะ เค รื่ อ งมื อ  (Exercise is Medicine®; EIM) ใน ก ารรั ก ษ า โรค ต่ า งๆ ที่ ไม่ ติ ด เชื้ อ                         
(non-communicable disease; NCD) และจากการที่การออกก าลังกายเป็นยาและเครื่องมือในการรักษาโรค
จึงก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตเนื่องจากตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจึงเกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน มากกว่านั้นแนวโน้ม                      
ของการกีฬาในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ฟุตบอล แบตมินตัน เทควันโดที่ต่างมีความ
ต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิเคราะห์เกมส์การแข่งขันกีฬาเพ่ือการพัฒนานักกีฬาเข้าสู่การเป็นนักกีฬา
อาชีพซึ่ งต้องน าหลักวิทยาศาสตร์มาช่วยให้ ได้ผลที่ ดีมากขึ้น  จากที่ กล่าวมาเป็น เสมือนปัจจัยเร่ง                          
การพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกายให้มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคตและก่อให้เกิดความต้องการ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในตลาดแรงงานจ านวนมาก สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการ                
ด้านตลาดแรงงานทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน หรือสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา/             
การออกก าลังกายที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงอาจสรุปได้ว่าการกีฬาและการออกก าลังกายสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม                
ทางเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมได้อย่ างมี เสถียรภาพและมีแนวโน้ มว่ าจะสามารถเพ่ิมระดับ                              
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการกีฬาที่ได้แปรเปลี่ยนไป             
จนก่อให้เกิดค่านิยม วิถีชีวิตใหม่ การประกอบอาชีพ และการสร้างมูลค่าในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละ
ประเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป ประกอบกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0                
ที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา 

จากสถานการณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการกีฬาและการออกก าลังกายข้างต้นหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงมีเจตนารมณ์ในปรับปรุงหลักสูตรโดยเสริมสร้างจุดแข็ง
พัฒนาจุดอ่อนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับ
การรับรองมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ก าลังเกิดขึ้น  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
แนวโน้มหรือปัจจัยส าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางการกีฬาในภาพรวม ๕ ประการ คือ 

(1) ความตื่นตัวและการเอาใจใส่สุขภาพและการออกก าลังกายที่เพ่ิมมากขึ้น (2) การผลักดันและส่งเสริม              
การกีฬาเพ่ือมวลชนโดยภาครัฐ (3) โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการกีฬาที่เปลี่ยนไป (4) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของประชากร และ (5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลและวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจากแผนพัฒนา              
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมกีฬาและ
การออกก าลังกายทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา              
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น
นอกสถานศึกษา เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
เสริมสร้างการออกก าลังกายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จในระดับอาชีพ เป็นการ
มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส าเร็จการแข่งขันในระดับต่างๆ                
โดยยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาบุคลากรการกีฬา การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เป็นมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยมีการสนับสนุนการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา  อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า
และอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบัน
พัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เป็นการมุ่งเน้นด้านการ
สร้างและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึง
เทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ                   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง  ภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ                
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพ่ือการติดตาม
และประเมินผล 

จากแนวโน้มหรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงการกีฬาของไทยและ
การวางแผนการพัฒนาการกีฬาของประเทศในอนาคต ดังนี้  

1. การพัฒนาการออกกาลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจะต้อง
ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาพร้อมทั้งการผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  

2. การพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาเพ่ือมวลชน ประชากรไทยอาจจะเริ่มสนใจในกีฬาเพ่ิมขึ้น
ตามกระแสแนวโน้มกีฬาโลก  โดยภาครัฐควรจะมีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศไทย                        
เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้บริการของประชาชนที่คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้ น รวมถึงการพัฒนากีฬา                     
ชนิดใหม่ๆ อาจท าให้คนหันมาสนใจออกกาลังกายมากขึ้น และควรส่งเสริมให้มีระบบอาสาสมัครด้านการกีฬา 
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมการกีฬา
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  

3. การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ การมีโอกาสที่จะได้ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้น            
จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬาอย่างจริงจัง และสามารถเพ่ิมจ านวนนักกีฬาและความสามารถ               
เพ่ือการแข่งขันได้มากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกแขนงจะเป็นส่วนส าคัญ              
ส าหรับการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
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4. การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ กีฬาอาชีพในประเทศมีทิศทางการพัฒนาที่ดีจากสภาพแวดล้อม
หลายๆอย่างที่ช่วยส่งเสริมและจะโน้มน้าวให้คนอีกจ านวนไม่น้อยสนใจกีฬาอาชีพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเล่น
หรือคนด ู 

5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประเทศไทยได้เปิดรับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์                  
การกีฬาหรือสื่อดิจิตอลใหม่ๆเพื่อนามาใช้ส่งเสริมการกีฬาทั งในเชิงอาชีพและนันทนาการ  

6. การพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและการออกกาลังกาย แนวโน้มกีฬาโลกและบทเรียนประเทศ
กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีจะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก าลังกายให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  

7. การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา  อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยมี พัฒนาการที่ดี                  
อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากอุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศได้เติบโตขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าค่าผลิตภัณฑ์             
มวลรวมภายในประเทศ และน่าจะเติบโตต่อเนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการกีฬาโลก              
โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศให้บังเกิดความยั่งยืน สอดรับกับแนวคิดใหม่ของรัฐบาล                
คือ ยุทธศาสตร์ประชารัฐและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมการกีฬาให้เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

8. การพิจารณาจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City) การเติบโตของการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา 
สืบเนื่องจากปัจจัยแนวโน้มต่างๆเกิดขึ้นตามเมืองกีฬาทั่วโลกท าให้ประเทศไทยได้มีการพิจารณาแนวคิดที่จะ
ด าเนินการยกระดับจังหวัดที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาคข้ึนเป็นเมืองกีฬา ซึ่งจะมีการพัฒนาในเรื่องความตื่นตัว 
ทางการกีฬา การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชน การพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจในจังหวัดเหล่านั้น  

จากแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการกีฬาและการออกก าลังกายที่มีผลต่อ               
การด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศและทุกช่วงวัยเพิ่มมากข้ึน และส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาการ
กีฬาและการออกก าลังกายในอนาคต นอกจากนี้ในยุคสังคมดิจิตอลยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมทางการกีฬาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและสุขภาพ
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสในสายอาชีพด้านการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันโดยต้องรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน เน้นการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง                   
ของเทคโนโลยี มีความเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาต่อสังคม มีการปฏิบัติตน                
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย              
ในการสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณภาพ ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณประโยชน์ 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทั้ง 4 ด้าน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ
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ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีการระดมสรรพก าลังวิชาการ                 
เพ่ือการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน  มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ให้กับ         
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในเชิงวิชาการ การท าวิจัย หรือโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                
ในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและความรู้ทางวิชาชีพระหว่างคณาจารย์และ
ผู้เรียนกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  
 13.3 การบริหารจัดการ 
 ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขิงสาขาวิชาฯประสานงานกับผู้แทนจากสาขาวิชาฯอ่ืนหรือ
หลักสูตร/ คณะฯ อื่นๆที่เก่ียวข้องเพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุ
ในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
3 และ มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 และ มคอ.6) 
และรายงานสรุปผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณการ
จดัการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตมีอุดมการณ์มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ             
มีทักษะปฏิบัติการจริง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างค่านิยมวิถีชีวิต              
รักกีฬา รักสุขภาพ และรักการออกก าลังกายน าสู่คุณภาพชีวิตที่ดสีังคมที่ดแีละยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ  
เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ในเวที โลก อีกทั้ งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ต้องพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา                        
ให้มีความสามารถโดดเด่น เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา                  
เป็นประจ าจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราเพ่ือใช้ในการรักษาโรคไม่ติดเชื้อ อาทิเช่นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน                
ปีละ 3.5-8.4 หมื่นล้านบาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) และมีผลเสียมหาศาล             
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพลังที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยรวม อีกทั้งกีฬายังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์             
ทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างค่านิยมวิถีชีวิตในการรักกีฬาและออกก าลังกายน าสู่คุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่ดี                
ในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในเชิงปฏิบัติการและแนวคิดเชิงนวัตกรรม                   
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยครอบคลุมพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ และการวิเคราะห์ออกแบบ
โปรแกรมการออกก าลังกายเฉพาะบุคคลและโปรแกรมฝึกซ้อมกีฬา 
 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา เป็นผู้น า เป็นผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายและ
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการฝึกซ้อมกีฬา  
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม มีความสามารถในการสื่อสารและการท างาน               
เป็นกลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศ ตลอดจนประเทศในประชาคมอาเซียน  
 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการด าเนินงานตามแผน หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
วิ ท ย าศ าส ต ร์ ก า ร กี ฬ า ให้ มี
มาตรฐานตรงตามเกณฑ์ของ
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร              
การอุดมศึกษา  

1. ส ารวจเนื้ อหาของหลักสูตรเทียบกับ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา  
3. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

1. รายงานสรุปการเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
2. รายงานของรายวิชามีการ
สอนทั้ งทฤษฏีและปฏิบัติ เพ่ือ
นักศึกษาไดเ้รียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต  
4. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการก าลั งคนในตลาดแรงงานทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
 

1. รายงานสรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน ร าย วิ ช า              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. รายงานภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิต 
4 . รายงานคุณ ลั กษณ ะของ
บัณ ฑิ ตที่ ต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรใน
การพัฒนาตนเองด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ เช่น การเรียน การอบรม สัมมนา
วิชาการ  
 

1. รายงานการส่ งเสริม เพ่ื อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจ า
หลักสูตร 
2. บุ คลากรเข้ าร่วมประชุ ม
วิชาการ/ ฝึกอบรมอย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริม/ พัฒนานักศึกษาท ากิจกรรม/ 
โครงการเพ่ื อ พัฒ นาคุณ ลักษณ ะของ
นักศึกษา 
2. ส่งเสริมนักศึกษาให้ปฏิบัติงานจริงโดย
ผ่านการจัดกระบวนการการเรียนการสอน
โดยใช้หลั กการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา 

1. โครงการ/ กิจกรรม 

5 .  พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ใ ห้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

1. วิเคราะห์ความต้องการอุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนินงานของหลักสูตรเชิงพ้ืนฐาน            
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

1. รายงานสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน             
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 6) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 6 และ
หมวด 11) 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากหน่วยงานที่กระทรวง     
ศึกษาธิการรับรอง 

2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษา 

3) หรือส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  โดยวิธีการเทียบโอน 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบางส่วนไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ เช่น 
ความรู้พื้นฐานด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จัดการให้มีการดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานที่ เพียงพอในเข้า

การศึกษาตอ่ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 45 45 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,448,000 2,521,440 

ค่าเล่าเรียน(หน่วยกิต) 10,866,200 10,866,200 10,866,200 11,083,524 11,416,030 

รวมรายรับ 13,266,200 13,266,200 13,266,200 13,531,524 13,937,470 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ   
- งบบุคลากร 2,688,000 3,180,000 3,252,000 3,324,000 3,396,000 
- งบด าเนินการ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

รวม (ก) 3,438,000 3,930,000 4,002,000 4,074,000 4,146,000 
ข. งบลงทุน  

- ค่าครุภัณฑ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 

รวม (ข) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 

รวม (ก) + (ข) 4,938,000 5,430,000 5,502,000 5,324,000 5,146,000 
 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร   248,200 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 (หมวด 12, 14 และ 15) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้

ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต 
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา    10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     95 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน     36  หน่วยกิต 
2.2 วิชาชีพ     51 หน่วยกิต 

- กลุ่มการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 17 หน่วยกิต 
- กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน  19 หน่วยกิต 

   - กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ  15  หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน     8  หน่วยกิต 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสรายวิชาซ่ึงประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ,ตัวเลข 3 หลัก, ชื่อรายวิชา และ

ตัวเลขอธิบายรายวิชา 
(1) ตัวอักษรย่อหมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการสอนรายวิชานั้น เช่น  

GE  ย่อมาจาก General Education 
SS  ย่อมาจาก Sports Science 
 

ศท.  ย่อมาจาก ศึกษาความรู้ทั่วไป   
วก.  ย่อมาจาก วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

(2) ตัวเลข 3 หลัก (เฉพาะรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับผิดชอบ) มีความหมายดังนี้  
เลขหลักร้อย  หมายถึง  “ชั้นปีการศึกษา” 
เลขหลักสิบ หมายถึง  “ประเภทของวิชาเฉพาะด้าน” 

   เลข 0 หมายถึง วิชาแกน 
    เลข 1 หมายถึง วิชาแกน 
    เลข 2 หมายถึง วิชาชีพ กลุ่มการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
    เลข 3 หมายถึง วิชาชีพ กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน 
    เลข 4 หมายถึง วิชาชีพ กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ 
    เลข 5 หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
    เลข 6 หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะด้าน 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละประเภทของวิชาเฉพาะด้าน 
 

  (3) ชื่อรายวิชา 
 

  (4) ตัวเลขอธิบายรายวิชาที่แสดงหน่วยกิตของรายวิชา ชั่วโมงการบรรยาย ชั่วโมงการปฏิบัติ
และชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง ปรากฏอยู่หลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

เลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของวิชา 
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์   
เลขตัวที่สองในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติการต่อสัปดาห์   
เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   

รายวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
    (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา จ านวน 30 หน่วยกิต 

(1.1) กลุ่มวิชาภาษา 10 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 4 รายวิชา ดังนี้ 
  ศท.101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(2-0-4) 
  GE.101 THAI FOR COMMUNICATION 
   
  ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     2(2-0-4) 
  GE.102 THAI USAGE FOR CREATION 
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  ศท.100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  GE.100 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
   
  ศท.110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการด ารงชีวิต   3(3-0-6) 
  GE.110 ENGLISH FOR DAILY LIFE 

 
 (1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 2 รายวิชา ดังนี้ 

ศท.121 วิถีแห่งเกษม          3(3-0-6) 
 GE.121 WAYS OF KASEM 
 
  ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต   3(3-0-6) 
          GE.123 LAW FOR DAILY LIFE   
 
 (1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 1 รายวิชา ดังนี้ 
  ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต           3(3-0-6) 
  GE.131 ART OF LIFE DEVELOPMENT  
 
      (1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 2 รายวิชา ดังนี้ 

  ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย  2(2-0-4) 
  GE.141 CONTEMPORARY MATHEMATICS 
 
  ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน 2(2-0-4) 
  GE.142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
 
 

  ให้เลือกเรียนอีก 3 รายวิชา ดังนี้  
  ศท.140 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  GE 140 APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 
 
  ศท.143 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-4) 
  GE 143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
 
  ศท.144 สุขภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
  GE 144 HEALTH FOR LIFE 
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  ศท.145 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
  GE.145 APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE  
 
  ศท.146 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 GE.146 APPLICATION OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 
 
 ศท.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์     2(2-0-4) 
 GE 147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY 
 
 ศท.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์    2(1-2-6) 
 GE 148 STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS 
 
              (1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชาต่อไปนี้ 
  ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ      1(0-2-2) 
  GE.152 RECREATIONAL ACTIVITIES 
 
  ศท.153 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว               1(0-2-2) 
  GE.153 ARTS OF SELF DEFENCE 
   
  ศท.155 ลีลาศ        1(0-2-2) 
           GE.155 BALLROOM DANCING 
 
  ศท.156 โบว์ลิ่ง         1(0-2-2) 
  GE.156 BOWLING 
   
  ศท.157 ว่ายน้ า         1(0-2-2) 
  GE.157 SWIMMING 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา จ านวน 95 หน่วยกิต 
 (2.1) วิชาแกน 36 หน่วยกิต (นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา) 

 วก.101 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE  
 
 วก.102 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับชีวเคมี 3(3-0-6) 
 SS.102 INTRODUCTIONTO BIOCHEMISTRY 
 

 วก.103 เซลล์ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 SS.103 FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY 
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                     วก.104 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์ 3(3-0-6) 
 SS.104 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
 
 วก.205 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 SS.205 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE  
 

                     วก.206 เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 SS.206 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE 
 
 วก.207 โภชนาการการกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.207 SPORTS NUTRITION 
  

                     วก.208 จิตวิทยาการกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.208 SPORTS PSYCHOLOGY 
 

 วก.209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.209 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  
 

 วก.210 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 
 SS.210 PHYSICAL FITNESS TESTING 
 
                    วก.311 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.311 GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS 
                  
  วก.312  เทคโนโลยีการกีฬา 3(3-0-6) 
  SS.312 SPORTS TECHNOLOGY 
                    

 (2.2)วิชาชีพ 51 หน่วยกิต (นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา) 
 กลุ่มการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 17 หน่วยกิต 

 วก.221 หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  SS.221 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 

   
  วก.222 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย     3(2-2-5) 

  SS.222 PHYSICAL FITNESS CONDITIONING 
 
  วก.223 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 1 2(1-2-3) 
  SS.223 GROUP EXERCISE TRENDS 1 



มคอ.2  

17 
 

 
                    วก.324 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
               SS.324 SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS   
 

 วก.325 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 SS.325 NUTRITION FOR HEALTH  
 
                    วก.326  การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล 3(2-2-5) 
  SS.326 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  
 

 กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน 19 หน่วยกิต 
  วก.231 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว     2(1-2-3) 
  SS.231 SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS  

   
  วก.232 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม     2(1-2-3) 
  SS.232 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 

       
 วก.333 หลักการและปรัชญาการฝึกกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.333 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 
 

  วก.334  กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  3(2-2-5) 
  SS.334 METHODS OF SPORTS PERFORMANCE AND TRAINING 

 
  วก.335 การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม 3(2-2-5) 
   SS.335 SCOUTING AND GAME ANALYSIS 
 
  วก.336 การวิเคราะห์กีฬา 3(2-2-5) 
   SS.336 SPORTS ANALYTICS 
  วก.437 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา 3(2-2-5) 
   SS.437 SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS  
 

 กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ 15 หน่วยกิต  
 วก.341 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.341 STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE 
 

                     วก.442 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.442 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
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                    วก.443 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                3(1-4-4) 
  SS.443 SPORTS SCIENCE PROJECT  
 

วก.444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 (0-12-12) 
SS.444 PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
  วก.445 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสู่สายงานอาชีพ 0(0-0-4) 
  SS.445 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS          

PROFESSIONAL CAREER  
  

 (ค) วิชาเลือกเฉพาะ 8 หน่วยกิต (ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังนี้)  
วก.351  การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ   2(1-2-3) 

  SS.351 EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL POPULATIONS 
 

                     วก.352 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 2 2(1-2-3) 
 SS.352 GROUP EXERCISE TRENDS 2 
 

 วก.353  การนวดทางกีฬา 2(1-2-3) 
                    SS.353 SPORT MASSAGE 
 
  วก.354 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
  SS.354 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN SPORTS SCIENCE 
 
  วก.355 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการบริหารธุรกิจกีฬา 2(2-0-4) 
          SS.355 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS MANAGEMENT 
 
                   วก.356 การจัดการด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณธุรกิจกีฬา  2(2-0-4) 
          SS.356 FINANCIAL ACCOUNTING AND BUDGETING FOR SPORTS 
 

 วก.357 กีฬาเทนนิส       2(1-2-3) 
 SS.357 TENNIS 

 
              วก.358 กีฬาฟุตบอล       2(1-2-3) 

 SS.358 FOOTBALL 
 
                     วก.359 กีฬาโบว์ลิ่ง 2(1-2-3) 
 SS.359 BOWLING 
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 วก.360 กีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
 SS.360 SEPAK TAKRAW 
 
                     วก.361 กีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
 SS.361 MUAY THAI 

 
                     วก.362 กีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
 SS.362 GOLF 

 
                     วก.363 กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
 SS.363 TAEKWONDO 
 

                     วก.364 กีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
 SS.364 BOXING 
 

 วก.365 กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
 SS.365 BASKETBALL 
 

                     วก.366 กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
 SS.366 SWIMMING 
 

                     วก.367 กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
 SS.367 BADMINTON 
 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 
     ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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3.1.4 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ปีท่ี ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
 
 
 
1 

GE.100  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
GE.101  THAI FOR COMMUNICATION 
GE.121  WAYS OF KASEM 
GE.146  APPLICATION OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 
GE.15x 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.102  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-2-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

GE.110  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
GE.102  THAI USAGE FOR CREATION 
GE.123  LAW FOR DAILY LIFE    
GE.141  CONTEMPORARY MATHEMATICS 
GE.131  ART OF LIFE DEVELOPMENT 
SS.103  FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY 
SS.104  BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวม 17 รวม 19 
 
 
 
2 

GE.142  ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
GE.143  APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
SS.205  BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
SS.210  PHYSICAL FITNESS TESTING 
SS.209  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  
SS.221  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
SS.231  SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS 

2(2-0-4) 
2(1-2-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

GE.145  APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE 
SS.206  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE  
SS.208  SPORTS PSYCHOLOGY 
SS.207  SPORTS NUTRITION 
SS.222  PHYSICAL FITNESS CONDITIONING 
SS.232  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 
SS.223  GROUP EXERCISE TRENDS 1  

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 รวม 18  18 
 
 
 
3 

SS.324  SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS 
SS.325  NUTRITION FOR HEALTH    
SS.326  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  
SS.333  PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 
SS.335  SCOUTING AND GAME ANALYSIS  
SS.311  GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

2 

SS.334  METHODS OF SPORTS PERFORMANCE AND TRAINING 
SS.336  SPORTS ANALYTICS 
SS.341  STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR 
SPORTS SCIENCE 
SS.312  SPORTS TECHNOLOGY  
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2 
2 
3 

 รวม 20 รวม 19 
 
 
4 

SS.437  SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
SS.442  LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
SS.443  SPORTS SCIENCE PROJECT   
SS.445  THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS 

TO THE PROFESSIONAL CAREER 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
0(0-0-4) 

 
2 
3 

SS.444  PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
 
 
 
 

6(0-12-12) 
 
 
 

 รวม 14 รวม 6 
 รวมท้ังหมด 138 หน่วยกิต  รวมท้ังหมด 131 หน่วยกิต  

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา 10 หน่วยกิตบังคับเรียน 4 รายวิชา ดังนี้ 

 ศท.101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 
 GE 101 THAI FOR COMMUNICATION 
  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาส าหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความ กลวิธี
การพูดตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียนความเรียง การเขียนรายงาน                   
ทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ 
 
 ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์       2(2-0-4) 
 GE 102 THAI USAGE FOR CREATION 



มคอ.2  

21 
 

  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์  
เชิงลึก การวิจารณ์ การวิพากษ์คุณค่าจากการรับสารและการส่งสารทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การพูดและ             
การเขียนอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 
 ศท.100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 GE100 ENGLISH FOR COMMUNICATION  
  ทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขี ยน เพ่ื อการสื่ อสารในชี วิ ตประจ าวั น                               
ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอ่าน และการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 ศท.110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
 GE 110 ENGLISH FOR DAILY LIFE  

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            
ในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการอ่านและการเขียน
เชิงวิชาการ 

 
(1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา ดังนี้ 

 ศท.121 วิถีแห่งเกษม                3(3-0-6) 
 GE 121 WAYS OF KASEM 
 พ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สู่นักปฏิบัติ              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส บทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
 GE123 LAW  FOR  DAILY LIFE    
   ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคล
ทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทาง
กฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ข้ันพ้ืนฐานของพลเมือง 
  

(1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิตบังคับเรียน 1 รายวิชา ดังนี้ 
 ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต              3(3-0-6) 
 GE 131 ART OF LIFE DEVELOPMENT    
  การก าเนิดของชีวิตมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและเป้าหมาย               
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาชีวิต สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข และดุลยภาพแห่งชีวิต 
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(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชาดังนี้ 

 ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย         2(2-0-4) 
 GE 141 CONTEMPORARY MATHEMATICS 
  หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิด
ภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การค านวณเปอร์เซ็นต์ ประเภท           
ต่าง ๆ ในราคาสินค้า การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ การค านวณภาระภาษี การค านวณและการตรวจสอบ
เอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจ านองและดอกเบี้ยการประกันภัย การค านวณพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่าง ๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันอื่น ๆ 
 
 ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน      2(2-0-4) 
 GE 142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขเพ่ือโลก
ยั่งยืน การควบคุมและก าจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ให้เลือกเรียนอีก 3  รายวิชา ดังนี้ 
 ศท.140 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 140 APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 
  สถิติและข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัดการกระจายของข้อมูล สถิติกับการตัดสินใจ สมมติฐานและ              
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย                 
การวิเคราะห์ผลส ารวจความคิดเห็น ปัญหาที่ต้องใช้สถิติ สถิติกับการแก้ปัญหา 
 
 ศท.143 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-4) 
 GE 143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูล การสร้างภาพกราฟฟิก การตัดต่อ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การท างาน และนันทนาการ 
 
 ศท.144 สุขภาพเพ่ือชีวิต  2(2-0-4) 
 GE 144 HEALTH FOR LIFE  
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับการป้องกันโรค  
การสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม อนามัยสิ่ งแวดล้อม 
การแพทย์ทางเลือก 
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 ศท.145 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 145 APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY LIFE  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสารและสถานะของสสาร ระบบหน่วยระหว่างชาติ ธรรมชาติของแรง
และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กลศาสตร์ภาคของไหล                
คลื่น ความร้อนและบรรยากาศรอบตัวเรา เสียงกับการได้ยิน ธรรมชาติของแสง ไฟฟ้าและการสื่อสาร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 ศท.146 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 146 APPLIED CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE   
  ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญ  ผลกระทบ            
ของเคมีกับการด าเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจ าวัน การใช้งานและการวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องส าอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับแลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
  

ศท.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์      2(2-0-4) 
GE 147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ความสาคัญของดาราศาสตร์กับมนุษย์ ระบบสุริยะ 
ระบบดาวฤกษ์ ระบบกาแล็กซี่ เอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
อุทกภาคและสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติ ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม 
 

ศท.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์     2(1-2-6) 
GE 148 STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS 

  ฟังก์ชัน ฟังก์ชันก าลัง ฟังก์ชันลอก กาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆ    
ในชีวิตประจ าวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริก และการประยุกต์ใช้ จ านวนเชิงเส้น รูปแบบของโพลาร์                 
ของจ านวนเชิงเส้น เวกเตอร์และการประยุกต์ใช้เวกเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ระบบอสมการเชิงเส้นและ                    
การประยุกต์ใช้ 
 

(1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ       1(0-2-2) 
 GE 152 RECREATIONAL ACTIVITIES 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่า
ของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และคุณสมบัติของผู้น า
กิจกรรมนันทนาการ 
 
 
 



มคอ.2  

24 
 

 ศท.153 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว       1(0-2-2) 
 GE 153 ARTS OF SELF DEFENSE 
  ศึกษาความหมาย ความมุ่ งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว                
การฝึกศิลปะป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม หลักการและทักษะการป้องกันตัวจากการถูกท าร้าย 
ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง วิธีการแก้ไขและป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 
 ศท.155 ลีลาศ         1(0-2-2) 
 GE 155 BALLROOM DANCING 
  ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การฝึกลีลาศ
จังหวะต่างๆ การประยุกต์ใช้ลีลาศเพ่ือการเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
 

ศท.156 โบว์ลิ่ง         1(0-2-2)  
GE 156 BOWLING  

ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาทักษะเบื้องต้นเทคนิคการเล่นโบว์ลิ่งเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวมการบ ารุงรักษาอุปกรณ ์กติกามารยาท ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการเล่นโบว์ลิ่ง 
 

ศท.157 ว่ายน้ า          1(0-2-2)  
GE 157 SWIMMING  

  ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาหลักการและวิธีการว่ายน้ าในท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  
ท่าผี เสื้อ ท่ากบ การว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  กติกามารยาท                   
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการว่ายน้ า 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 95 หน่วยกิต 
(2.1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 

           วก.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา     3(3-0-6) 
 SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงาน โอกาสในงานอาชีพโดยตรงและ            
สายอาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นในสาขาสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การโค้ช
กีฬา นันทนาการศาสตร์ การจัดการและเทคโนโลยีทางการกีฬา 
  General knowledge of sports science; career path and other related professions; 
fundamental knowledge in sports physiology, sports psychology, sports pedagogy, recreation 
science, sports management and sports technology. 
 
 วก.102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี      3(3-0-6) 
 SS.102 INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY  

ความรู้ เบื้องต้นในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีในสิ่ งมีชีวิต ตลอดจน                   
สิ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมสสารในระดับต่าง ๆกฎของชีวเคมีในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายใน
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เซลล์ที่ เรียกว่า กระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมการท างานของเอนไซม์ และโคเอนไซม์ ระบบ                 
ของพลังงานเคมใีนสิ่งมีชีวิต การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ที่มีความซับซ้อนของสิ่งที่มีชีวิต  
          Introduction in human body about chemical processes in living organisms, 
including control of living matter. The laws of biochemistry govern all living organisms and 
living cells processes. By controlling information flow through biochemical signaling and the 
flow of chemical energy via enzyme-coenzyme catalyzed reactions through metabolism: 
biochemical processes give rise to the complexity of life.  
 

วก.103 เซลล์ชีววิทยาพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 SS.103 FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY  
           โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและออร์แกแนนล์ของเซลล์ 
ปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การแบ่งตัวและจนถึงการตายในระดับโมเลกุล การค้นคว้าชีววิทยาของเซลล์
ครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว อาทิเช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว รวมถึงสิ่งที่มี ชีวิตที่มาจากหลายๆ               
เซลล์รวมกันอย่าง เช่น มนุษย ์

The structure and components of the cell, physiological properties, and 
organelles, interactions with their environment, life cycle, division and death at molecular 
level. Cell biology research encompasses varieties of single-celled organisms like bacteria 
and protozoa as well as various specialized cells in multicellular organisms such as human. 
 

วก.104 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์     3(3-0-6) 
SS.104 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

  พ้ืนฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบน้ าเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
  The basics of human anatomy and physiology including anatomical 
terminology; knowledge on structure and functions of the organ systems of human body 
e.g., cells and tissues, skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory, 
lymphatic, immune, digestive, urinary, and reproductive systems.  
 
 วก.205 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
 SS.205 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
  หลักพ้ืนฐานของสรีรวิทยาการออกก าลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกก าลังกาย ผลของการออกก าลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ 
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อม
ไร้ท่อ รวมทั้งปฏิบัติการออกก าลังกายที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆ 
  Principles of exercise physiology; energy used in exercise; factors affecting exercise; 
effects of exercise on changes and adaptation of various physiological systems, e.g., muscular, 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/Organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Catalysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/Life
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skeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, digestive and endocrine systems as well as exercise 
physiology laboratory that related various systems. 
 
           วก.206 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 SS.206 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE 
  หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความส าคัญของเวชศาสตร์การกีฬาในการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย ปัญหา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับการบาดเจ็บทั้งในบุคคล
ทั่วไป เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ การเตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์กีฬา สารต้องห้ามในกีฬาและ
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
          Principles, meaning, scope, role and importance of sports medicine in sports 
and exercise activities. Problems, cause, type, prevention and basic treatments in sports and 
exercise injuries in general adult, children, female and elderly. Sports medicine team 
preparation and management. Prohibited substances and methods in athletes, and 
knowledge of basic life supports. 
 
 วก.207 โภชนาการการกีฬา       3(3-0-6) 
 SS.207 SPORTS NUTRITION 

  ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการกีฬา ประเภทและคุณค่า             
ของสารอาหารที่ช่วยปรับปรุงและรักษา/คงสภาพ สมรรถนะที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับการเล่นกีฬาและ                   
การออกก าลั งกาย ผลของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและตัวช่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา                     
ฉลากโภชนาการและการค านวณค่าพลังงานที่ได้รับ บทบาทของนักโภชนาการกีฬา การให้ค าปรึกษาทางด้าน
โภชนาการกีฬา โปรแกรมอาหารส าหรับนักกีฬา และนักโภชนาการประจ าทีมกีฬา   
 Knowledge of dietetics and nutrition for health and sports, types of nutrients and 
their values to enhance and sustain optimal performance for sport and exercise, effects of 
nutritional ergogenic aids and supplementation on physiological changes, nutrition facts labels and 
dietary calories estimation, roles of sports nutritionists, sports nutrition counseling, dietary programs 
for athletes and sports nutrition team. 
 
 วก.208 จิตวิทยาการกีฬา        3(3-0-6) 
 SS.208 SPORTS PSYCHOLOGY 
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือการประยุกต์ใช้พลังจิตเพ่ีอสร้างสมรรถนะทางกีฬาให้สูงขึ้น               
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกีฬา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก 
พฤติกรรม การเรียนรู้ สภาวะทางกาย สิ่งเร้าและความวิตกกังวล ความเครียด ความตื่นเต้น การจัดการความเครียด 
แรงจูงใจ ความตั้งใจ สมาธิ ความร่วมมือในทีมกีฬา และภาวะผู้น า รวมถึงเทคนิคการทดสอบ การวัด และ                 
การประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะในการตั้งเป้าหมาย และสร้างพลังจิตด้วยการฝึกสมาธิ และ                
จินตภาพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางกีฬา 
 Theories of sports psychology to apply psychic power to increase sports performance 
in training and competition. Factors influencing sports performance, e.g., emotion, feelings, 
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behavior, learning, perception, physical stimulating issues, stress, anxiety, stress management, 
motivation, attention, meditation, teamwork and leadership,  including technical assessment,  
measurement and evaluation in sports psychological skills; practical skill training in goal setting and 
psychic power enhancement by meditation and imagery to enhance sports performance.  
 

 วก.209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.209 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  

หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และ             
ทางกีฬา การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้าน 
การฟัง การอ่าน และการสื่อสาร 

 Principles of English language applicable to real life situations and sports; sports 
science specific training to improve listening, reading and communication skills. 
 
 วก.210 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย      3(2-2-5) 
  SS.210 PHYSICAL FITNESS TESTING 

ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย 
ความส าคัญ องค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ วิธีการทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือ             
ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม รวมถึงการแปลผลการทดสอบทางกาย 

 Knowledge and principle of physical fitness testing, meaning, importance, 
components, and types of physical fitness testing, testing methos by using scientific 
instrument in a laboratory and field test including interpretation of testing results. 
 

วก.311 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
SS.311 GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS  

หลักกลศาสตร์พ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง                 
การใช้แรง ความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัน และความสมดุล มาใช้ร่วมกันกับการท างานของกล้ามเนื้อ กระดูก 
และข้อต่อ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการออกก าลังกายและกีฬา 

Basic mechanical in human body movement. The relationship between force 
velocity acceleration momentum and balance connection with musculoskeletal and joint working 
to improvement performance in sports and exercise. 
 

วก.312 เทคโนโลยีการกีฬา        3(3-0-6) 
  SS.312 SPORTS TECHNOLOGY 
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภท และตัวอย่างเทคโนโลยีการกีฬา การประยุกต์ ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้                
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การค้นคว้าและอภิปรายความรู้ข้างต้น 
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 Definition, importance, roles, types and examples of sports technology, application 
of science and technology for sports training and competition, knowledge related to sports 
instrument and equipment, searching and discussing related to mentioned aspects.  
 
  (2.2) วิชาชีพ 51 หน่วยกิต 

(ก) กลุ่มการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 17 หน่วยกิต 
วก.221 หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ              3(3-0-6) 
SS.221 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH  

การประยุกต์ทฤษฏีด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการก าหนดโปรแกรมส าหรับ                  
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ความรู้ เกี่ยวกับพ้ืนฐานในการฝึก หลักการและการเตรียมตัวในการ                
ออกก าลังกายและตัวแปรต่างๆ ในการออกก าลังกาย รวมถึงการพักและการฟ้ืนตัวหลังจากการออกก าลังกาย 
วิธีวิทยาการในการฝึกเพ่ือพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน ความแข็งแรงและก าลังของกล้ามเนื้อ              
ความยืดหยุ่นและประสาทสัมพันธ์ 
  The application of theories in exercise physiology in organizing exercise 
programs for health; knowledge about basis, principles, preparation of training and variables 
of training, including rest and recovery mechanism after exercise. The training methodology 
to increase physical performance in terms of cardiovascular system, muscular endurance and 
strength, power, flexibility and coordination  
 
 วก.222 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย      3(2-2-5) 
 SS.222 PHYSICAL FITNESS CONDITIONING  

องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่มีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกก าลังกาย เพศ อายุ น้ าหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร 
หลักการฝึกในแต่ละด้าน การวางแผนและวิธีการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
  Components and factors of physical fitness training that affect performance 
improvement of general people: principle of exercise, sex, age, weight, body size, 
temperature, food, and etc. Physical training principle on each component. Training program 
and methods to enhance physical performance. 
 

วก.223 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 1 2(1-2-3) 
            SS.223 GROUP EXERCISE TRENDS 1  
  ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการออกก าลังกายกลุ่มด้วยเสียงเพลงในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์และออกแบบการออกก าลังกายด้วยเสียงเพลงขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัย                
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  General knowledge, techniques and basic skills in group exercises via rhythm 
or beat of songs with wide varieties of music styles; analysis and design exercise programs 
with fundamental musical rhythms based on sport science principles.  
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  วก.324 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
             SS.324 SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS   
  การบาดเจ็บทางการกีฬา การประเมินการบาดเจ็บ การจัดการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล  
การบาดเจ็บทางกีฬา รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย พ้ืนฐานและโครงสร้าง
ของโปรแกรมการฟ้ืนฟูและป้องกันการบาดเจ็บ การเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือประเมินสภาพร่างกาย
ขณะและภายหลังการบาดเจ็บทางกีฬา      

Sports injury, injury assessment, injury management, first aid including basic 
life support. Principle of physical rehabilitation, basic and structure of rehabilitation and 
injury prevention training program, methods and instruments selection for physical 
evaluation during and after sports injury. 
 

วก.325 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
SS.325 NUTRITION FOR HEALTH  

  ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโภชนาการกับสุขภาพ ผลของอาหารและโภชนาการ                 
ต่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ 
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น อาหารเสริมสร้างความแข็งแรงและขนาดให้แก่กล้ามเนื้อ ความแข็งแรง  
ของกระดูก การให้อาหารเสริมส าหรับการควบคุมน้ าหนักและเพ่ือมีรูปร่างสมสัดส่วน 

  Relationship between food, nutrition with regards to health, exercise, and 
sports. Food and nutrition to prevent and treatment of chronic diseases e.g. obesity, 
diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, joint diseases. 
Nutritional supplements for muscle and bone strengthening; nutritional management for 
weight control and body shape up. 
 

วก.326 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล     3(2-2-5) 
SS.326 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  

                   การออกก าลังกายเฉพาะบุคคล โดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกายในด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล 
สามารถวางแผนการฝึกและก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้ เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคล                 
ตามเป้าหมายที่ต้องการ การเป็นครูฝึกในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟิตเนส หรือศูนย์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการเป็นผู้น าและให้ค าปรึกษา 

Personal training emphasizing on personalized physical fitness training 
program in cardiovascular system, muscular strength and flexibility; ability to plan and 
prescribe individualized program to achieve different required goals; learning to be effective 
personal trainer in fitness and wellness centers or sports centers, including leaderships and 
counseling skills.  
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(ข) กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน 19 หน่วยกิต 
วก.231 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว 2(1-2-3) 
SS.231 SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS 

 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว (ได้แก่ เทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ า หรือกีฬาประเภท
เดี่ยวที่เป็นที่นิยมอ่ืนๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การวิเคราะห์และการประยุกต์              
ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและมารยาท                      
ในการแข่งขัน 
 Specific knowledge of individual sports (e.g., tennis, badminton, swimming or 
other popular individual sports) including basic skills, technique, specific training, analysis and 
application of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and 
etiquette in competition. 
 

วก.232 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม 2(1-2-3) 
SS.232 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 

 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม (ได้แก่  ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล หรือกีฬา
ประเภททีมที่ เป็นที่นิยมอ่ืนๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การวิเคราะห์และ                      
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน 
 Specific knowledge of team sports (e.g., soccer, volleyball, basketball or other 
popular team sports) including basic skills, technique, specific training, analysis and 
application of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and 
etiquette in competition.  
 
          วก.333 หลักการและปรัชญาการฝึกกีฬา      3(3-0-6) 
 SS.333 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 
          ความหมาย หลักการ และวิธีการใช้ เทคนิคการฝึกและการโค้ชกีฬาในรูปแบบต่างๆ           
การวางแผนโปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬา โปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬาทั้งก่อนฤดูการแข่งขัน 
ระหว่าง และหลังฤดูการแข่งขัน การประเมินผลโปรแกรมการฝึกและโค้ชกีฬา การวิเคราะห์ขอบข่ายและ
คุณค่าของหลักการและปรัชญาในการฝึกและการโค้ชกีฬา โดยอาศัยแนวโน้มของหลักปรัชญาในปัจจุบัน 
ศาสตร์และศิลป์ในการฝึกและโค้ชกีฬา  

Definition, principles and types of training and sports coaching techniques; 
planning for training and coaching programs; training and sports coaching programs before, 
during and after competition season; evaluation of training and sports coaching programs. 
Analysis of scope and value of principles and philosophy of sports training and coaching by 
using the trends of current philosophy; sciences and arts in sports training and coaching. 
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วก.334 กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   3(2-2-5) 
SS.334 METHODS OF SPORTS TRAINING AND PERFORMANCE 

การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และ
หลักการฝึกทางด้านกีฬา เพ่ือน ามาสู่การศึกษารายละเอียดที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการวางแผน                 
การฝึกซ้อมกีฬา และพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะด้าน เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนากีฬา                 
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการประยุกต์ หลักทฤษฏีของการฝึกสู่การปฎิบัติในกีฬา 
  Application of knowledge in physiology, biomechanics, sports psychology, 
sports nutrition and principle of sports training to study important components in sports 
training program and develop specific sports performance for systematic improvement by 
application of theories into practices in sports. 
 

วก.335 การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม                      3(2-2-5) 
SS.335 SCOUTING AND GAME ANALYSIS 

 ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนกลับในกระบวนโค้ชกี ฬา ปัจจัยหลักในการ                  
ประสบผลส าเร็จของกีฬาประเภทต่างๆภายใต้กรอบของกติกา เทคนิคและแทคติคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การฝึกสร้างทักษะในการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม สรุปผล และป้อนกลับให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
และการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เกม 
 Knowledge, understanding about feedback in coaching process and key 
success factors in various categories of sports within the framework of laws of the game, 
techniques and tactics in training and competition including skill training in scouting and 
game analysis, summarizing and providing feedback to athletes, coaches, and management 
by using game analysis technology. 
 

วก.336 การวิเคราะห์กีฬา        3(2-2-5) 
SS.336 SPORTS ANALYTICS 
  การใช้สถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการประมวลผลการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆของผู้เล่น ปัจจัยแวดล้อม เทคนิค และแทคติค ที่มีผลต่อการแพ้          
- ชนะ การป รับป รุ งสมรรถนะของนั กกี ฬ าและที ม  การวางแผนการฝึ กซ้ อมและการแข่ งขั น                        
การท านายผลการแข่งขัน การบริหารทีมกีฬา การประเมินค่าตัวนักกีฬาที่สอดคล้องกับสมรรถนะ                        
ในการแข่งขัน 
 Application of statistics and data science in processing scouting and game 
analysis data for correlating various variables about players, surrounding factors, techniques 
and tactics influencing game outcomes for training and competition planning, result 
forecasting, team management, and value assessment of players with respect to their 
performance in competition. 
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วก.437 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา      3(2-2-5) 
SS.437 SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
  การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์การวิเคราะห์เกม กับองค์ความรู้ทางด้านสมรรถนะ            

ทางกาย จิต และปัญญา เพ่ือวิเคราะห์สมรรถเชิงกีฬาเป็นองค์รวม โดยใช้เทคโนโลยีการกีฬาในการสร้าง                  
ความเป็นเลิศทางกีฬา การติดตามตัวแปรสมรรถนะทางกาย จิต และปัญญาในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน 
 Integration of body of knowledge in sports analytics with physical, mental and 
intellectual performance for holistic sports performance analytics using sports technology for 
creating sports excellence by tracking physical, mental and intellectual variables during 
training and competition.     
  

 (ค) กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ 15 หน่วยกิต    
 วก.341 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 

           SS.341 STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE 
สถิติ ป ระเภทต่ าง ๆ  การค านวณ  การแปลผล  และน าไป ใช้ ใน ระเบี ยบวิธี วิ จั ย                          

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การเลือกหัวข้อวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย อันประกอบด้วยการตั้งสมมติฐาน การสุ่ม
ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแปลผล และการสรุปผล 
  Statistics, its classification, calculation, interpretation and application in 
research methodology in the field of sports science; selection of research and topics; 
research methodology including hypothesis development, randomization, group selection, 
data collection and analysis, interpretation and conclusion. 
 

วก.442 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา      3(3-0-6) 
SS.442 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS  

  ความหมายของคุณธรรม-จริยธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการกีฬา                   
ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกีฬาและการออกก าลังกายที่สัมพันธ์
กับกฎหมายไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาและสุขภาพ 
พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับขององค์กรกีฬา การเจรจาต่อรองสัญญาและข้อตกลงด้านการกีฬา 
ลิขสิทธิ์ และการอนุญาโตตุลาการ 
  The meaning of ethics and profession ethics in sports, awareness on 
responsibility, the role of sports and fitness practitioner in relation to the Thai law, civil and 
commercial code, business law related to sports and health, act of parliament and 
regulation related to sports, sports contract negotiation and agreement, rights and 
arbitration. 
 

วก.443 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา                       3(1-4-4) 
SS.443 SPORTS SCIENCE  PROJECT 

                      โครงงานเฉพาะเรื่องเป็นการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
แต่ละกลุ่มจะต้องท าการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
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วิเคราะห์และออกแบบระบบตามขั้นตอนของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงงานที่ท าจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้
ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกายรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคนักศึกษา
ต้องส่งเอกสารประกอบ ผ่านการสอบปากเปล่าและการน าเสนอโครงงาน 

This course is a project-based individual or group study investigation. Students 
will work under the supervision of faculty member(s). Each group must choose to conduct a 
systematic investigation of exercise science problem of its choice in order to analysis and 
design according to the concept and process of sports science.  Project topic must require a 
substantial background in sports science and the application of studied concepts and 
techniques. Students must complete submit formal documentation, and pass the oral 
examination and project presentation of their projects. 
 
   วก.444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-12-12) 

 SS.444 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา                

โดยนักศึกษาต้องน าความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการท างานจริง 
ภายใต้การก ากับดูแลของสถานประกอบการนั้น  โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์และไม่เกิน 16 สัปดาห์ 
และต้องแสดงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วต้องจัดส่ง และ
น าเสนอรายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด  

 Professional experience in a given organization approved by the faculty. 
Student must apply the acquired knowledge and skills in actual working environment for 
at least 12 weeks but at maximum 16 weeks. Written report must be submitted and 
presented in prescribed format at the end of apprenticing period.   
 

วก.445 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสู่สายงานอาชีพ   0(0-0-4) 
SS.445 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS  

PROFESSIONAL CAREER 
การจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ การส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต ประสบการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม สู่การวางแผนชีวิตและอาชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้วต้องมีชั่วโมงสะสม
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง จาก 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และน าเสนอรายงานในรูปแบบตามที่
สาขาวิชาก าหนด 
 The activities integrating knowledge and content, sustainability learning, including 
the ability in finding out their potentiality, selecting and making decision by themselves with 
reasonability and suitability; emphasizing on strengthening soft skill, experience, emotion 
quotient, maturity, legal and ethics, activities in developing soft skill, activities enhancing learning 
efficiency, to planning their lives and career path efficiently. Have activity at least 3 hours per 
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week, a minimum of 40 hours of experience is required from 45 hours per semester, 
presented in prescribed format at the end of semester. 

 (2.3) วิชาเลือก 8 หน่วยกิต (ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังนี้) 
วก.351 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ   2(1-2-3) 

             SS.351 EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL POPULATIONS  
การออกก าลังกายเฉพาะบุคคลกลุ่มพิเศษโดยเน้นให้ เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึก                  

ความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล                
โดยสามารถวางแผนการฝึก และก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคลของกลุ่ม
พิเศษ อาทิเช่น ผู้สูงอายุโรคอ้วน ผู้ที่เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึง การเป็นผู้น าและ 
ให้ค าปรึกษาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวลเนส หรือศูนย์ดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Personal training emphasizing on physical fitness training program in 
cardiovascular system, muscular strength and flexibilities; specific program as medical fitness 
program planning for special people such as older adults, obesity, mild hypertention and 
diabetes mellitus; appropriate training method for special people, including leaderships skill 
and mentoring in fitness and wellness center orhealth care in hospital. 
 
          วก.352  ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 2       2(1-2-3) 
 SS.352 GROUP EXERCISE TRENDS 2 

ทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของการเป็นผู้น าการออกก าลังกายกลุ่มที่นิยม วิเคราะห์และ
ออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนรู้สู่การเป็นผู้น า                      
การออกก าลังกายที่นิยมและร่วมสมัย ซึ่งมุ่งหวังในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ 
ความอ่อนตัวและการทรงตัว    

Basic skills and techniques in leading group exercise; analyzing and designing 
physical activities/exercise program based on sports science principles; learning to be an 
exercise leader of popular and contemporary workout that enhances circulatory, respiratory 
and muscular systems, flexibility and balance. 
 
 วก.353 การนวดทางกีฬา        2(1-2-3) 
 SS.353 SPORT MASSAGE  

หลักการ ทักษะ และเทคนิคการนวดทางกีฬา ผลของการนวดต่อการตอบสนองของร่างกาย 
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามส าหรับการนวด รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การเลือกเทคนิคการนวดทางกีฬาที่หลากหลาย 
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการทางกีฬาและสุขภาพ   

 Principles, skills and techniques of sport massage; effects of massage on 
physiological responses, indications and contraindications for massage, including professional 
ethics; choices of various massage techniques applicable to sports and health needs.  
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 วก.354 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
            SS.354 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN SPORTS SCIENCE 

 ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้นการฝึกฟังข่าว บทสนทนา และเน้นการอ่าน
บทความด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกการเขียนรายงานวิจัยและบทความ รวมทั้งการเตรียมตัวสอบ             
เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเรียนต่อ 

Study and practice English skills, listening, news, conversations and reading 
articles on sports science, and practicing in writing articles, including preparation for 
professional experience or further study.  
 

วก.355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา    2(2-0-4) 
SS.355 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS MANAGEMENT 

 หลักการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ ลักษณะของอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออกก าลังกาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริหาร กิจกรรม
หลักในการประกอบการธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                  
เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ และศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจด้านกีฬาและการออกก าลังกาย
จริยธรรมในธุรกิจ 
 Principle in conducting business, business types, characteristics of service business 
sports and exercise business industry, concepts and model of service quality,  the main of business 
functions such as finance, accounting marketing, production and human resource management, 
business documents and study about business problems relating to sports and exercise business 
and business ethics. 
 

วก.356 การจัดการด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณธุรกิจกีฬา   2(2-0-4) 
    SS.356 FINANCIAL ACCOUNTING AND BUDGETING FOR SPORTS 

การเงินทางการกีฬา แนวคิดการเงินพ้ืนฐาน ระบบการเงินและวิธีการด าเนินงาน โครงสร้าง              
ทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน การประมาณการทางเงินและการวางแผนทางการเงิน มูลค่าเงิน
ตามเวลา วิธีการวางแผนทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน การได้รับการสนับสนุนเงินทุน ทุนเรือนหุ้น และพันธบัตร               
การจัดการทางการเงิน งบการลงทุน การจัดการการเงินระยะสั้น การจัดการสินค้าคงคลังและผลผลิต ผลก าไร ภาษี
และกฎหมาย ก าไรหลังหักค่าใช้จ่าย 

The basics of sport financial issues including basic financial concepts, financial 
system and how they operate, principles of financial analysis, financial statement, forecasts, and 
planning, time value of money, approaches to financial planning, capital structuring, obtaining 
funding, capital stocks, bonds financial management, capital budgeting, short-term financial 
management, inventory and production management, profits, taxation and legal issues, spending 
and earning. 
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             วก.357 กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
SS.357 TENNIS  

          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาเทนนิส กลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา เทนนิสอาชีพ                    
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาเทนนิสโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftennis; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for tennis 
through sports science principles. 

 
             วก.358 กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 

SS.358 FOOTBALL 
          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาฟุตบอล กลยุทธ์

และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา ฟุตบอลอาชีพ               
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาฟุตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
offootball; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for football 
through sports science principles. 
 

             วก.359 กีฬาโบว์ลิ่ง 2(1-2-3) 
SS.359 BOWLING 

  ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาโบว์ลิ่งกลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา โบว์ลิ่งอาชีพ                   
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาโบว์ลิ่งโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
bowling; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for bowling 
through sports science principles. 

 
วก.360 กีฬาเซปัก ตะกร้อ 2(1-2-3) 

             SS.360 SEPAK TAKRAW 
          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาตะกร้อ กลยุทธ์และ

วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา ตะกร้ออาชีพ                   
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาตะกร้อโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftakraw; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
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officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for takraw 
through sports science principles. 

 
วก.361 กีฬามวยไทย 2(1-2-3) 

              SS.361 MUAY-THAI 
          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬามวยไทย กลยุทธ์

และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาตะกร้ออาชีพ                     
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาตะกร้อโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
ofMuay-Thai; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for Muay-Thai 
through sports science principles. 
 

วก.362 กีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
            SS.362 GOLF 

          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬากอล์ฟ กลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา กอล์ฟอาชีพ                     
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬากอล์ฟโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
golf; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, officiating, 
law of professional sports; analysis and application of technology for golf through sports 
science principles. 

 
วก.363กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
SS.363 TAEKWONDO 

ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาเทควันโด กลยุทธ์
และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา เทควันโดอาชีพ                
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาเทควันโดโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftaekwondo; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for taekwondo 
through sports science principles. 
 

วก.364กีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
SS.364 BOXING 

        ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬามวยสากล กลยุทธ์
และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬามวยสากล                  
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬามวยสากลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
ofboxing; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for boxing 
through sports science principles. 

 
            วก.365 กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
           SS.365 BASKETBALL 

        ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาบาสเกตบอล             
กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาบาสเกตบอล 
การวิเคราะห์และการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาบาสเกตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
basketball; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for basketball 
through sports science principles. 
 

  วก.366 กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
SS.366 SWIMMING 

 ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาว่ายน้ า กลยุทธ์และ
วิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาว่ายน้ า การวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาว่ายน้ าโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
swimming; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for swimming 
through sports science principles. 
  

วก.367 กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
SS.367 BADMINTON 

  ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน กลยุทธ์
และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาแบดมินตัน                  
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับแบดมินตันโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
badminton; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for badminton 
through sports science principles. 

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ชัยสิทธ์ิ ภาวิลาส  
3-7209-00637-90-9 

วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
- เทคนิคการแพทย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2530 
2525 

2 อาจารย ์ ณัฐฐาพร อะวิลยั 
3-1102-00053-68-3 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
2548 

3 อาจารย ์ วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 
1-1005-00289-99-6 

วท.ม. 
วท.บ.                                         

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 
2554 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศิลปชัย สุวรรณธาดา 
4-1021-00051-33-6 

Ph.D.  
คม. 
คบ. 

- Movement Science Ed. 
- พลศึกษา 
- พลศึกษา 

Florida State University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2528 
2513 
2506 

5 อาจารย ์ พรชัย ลีน้อย 
1-7099-00234-59-8 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2551 

 



มคอ.2  

40 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 4.1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น               
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ             

สถานประกอบการได้ 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ชัยสิทธ์ิ ภาวิลาส  
3-7209-00637-90-9 

วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
- เทคนิคการแพทย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2530 
2525 

2 อาจารย ์ ณัฐฐาพร อะวิลยั 
3-1102-00053-68-3 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
2548 

3 อาจารย ์ วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 
1-1005-00289-99-6 

วท.ม. 
วท.บ.                                         

 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 
2554 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

เฉลิม ชัยวัชราภรณ ์
3-1004-00345-71-8 

ED.P 
  
M.A. 
 
ค.บ. 

- Physiology of Exercise  
 
- Physiology of Exercise 
 
- พลศึกษา 

Oklahoma State 
University,USA  
Central Missouri State 
University,USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2525 
 
2522 
 
2517 

5 อาจารย ์ พรชัย ลีน้อย 
1-7099-00234-59-8 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2551 

 
6 อาจารย ์ พงษ์ศักดิ์ เชิงขุนทด 

1-3008-00100-71-4 
วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2558 
2552 

 
7 อาจารย ์ ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน 

1-1006-00243-03-3 
วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2557 
2555 

8 อาจารย ์ ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร 
4-1021-00051-33-6 

วท.ม. 
วท.บ. 

- วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
2548 
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5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 
4.3การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าโครงงานเป็นการท างานกลุ่ม หรือเดี่ยวภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์                
ที่ปรึกษา และต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา     
เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือการวิจัย เพ่ือท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการบริการสังคมหรือ                         
เพ่ือความบันเทิง หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา               
โดยก าหนดเป็นโครงงานเดี่ยว มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬาที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้                   

ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานอย่างเป็นระบบ และ/หรือท างานเป็นทีม 

 
5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4  

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษา มีการก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา               

และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา มีการน าเสนอโครงงานผลงาน และ
การจัดสอบการน าเสนอท่ีมีคณะกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต               
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
คุณลักษณะ SPORT KASEM ประกอบด้วย 
 

“SPORT” 
S: Sports specialist 

เชี่ยวชาญทางด้านกีฬา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาอย่างแม่นย า มีความหลักแหลม มีไหวพริบ รู้แจ้งในเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

P: Performance base 
รากฐานทางปฏิบัติ มีทักษะการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างดี 
คล่องแคล่ว บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 

O: Organization expert 
การจัดการมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดท าแผนงานสู่ความส าเร็จ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง 

R: Recreational leader 
มีความเป็นผู้น าทางด้ านนันทนาการ กีฬา กล้าในการแสดงออก                  
กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้น าในด้านกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  T: Technology innovation 
มีหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 “KASEM” 
K: Keep on learning and having innovative mind 

มีความใฝรู่้ พัฒนาตนเอง และหัวใจใฝ่สรา้งสรรค์เชิงนวัตกรรม  
A: Adaptability 

มีความสามารถปรับตัวในการท างาน 
S: Social responsibility 

มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  
E: Engaging/Energetic 

เป็นนักปฏิบัติ มคีวามอดทน มีพลงัมุ่งมั่น กระตือรือร้น  
M: Morality/Maturity 

มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะที่พร้อมส าหรับการด ารงตนในสังคมอย่าง
เข้มแข็งและมีความสุข  
 

-  ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษา
ได้ ล งมื อ ป ฏิ บั ติ งาน จ ริ ง  (active learning)            
ในโครงการต่างๆอาทิเช่น กรณีศึกษา (case 
study) แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  (problem-
based learning) ท า ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมในชมรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 
 
-  จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้มีการค้นคว้า
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 (3) มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 

(2) สร้างวินัยความรับผิดชอบผ่านการรณรงค์การเข้าเรียนตรงเวลาและการแต่งกายอย่ างถูกระเบียบ
และเหมาะสมกับรายวิชา 

 (3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบในด้านวิชาชีพ (Role Model) 
 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมจากบทบาทสมมติและสถานการณ์จ าลอง 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการลอกการบ้านและการกระท าทุจริตในการสอบ 

 
2.1.2 ความรู้   

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีรวมถึงหลักการและสาระส าคัญของรายวิชา 
(2) สามารถน าความรู้ มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาให้สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยาย การสาธิตและการปฏิบัติ เน้นผู้เรียนได้ลงมือท า (Learning by Doing)  
(2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของกรณีดังกล่าว 
(3) การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้  

ทั้งองค์ความรู้และทักษะกระบวนการ หลักการทางทฤษฎีสู่การประยุกต์และบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากบททดสอบย่อยในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
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(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
(3) ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับวิธีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สอนโดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
(2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการสรุปประเด็นปัญหา 
(3) ยกกรณีศึกษาทางการประยุกต์เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
(4) การอภิปรายกลุ่มและสรุปประเด็นปัญหา 
(5) การใช้ปัญหาเป็นฐานการน าความรู้มาใช้วิเคราะห์ (Problem Base Learning) 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากความสามารถ ด้านความคิด การถาม-ตอบ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ 
(2) ประเมินจากคะแนนสอบ / ใบงาน / โครงงาน 
(3) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) เคารพสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Brain Storm) 
(2) กระตุ้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบในงานส่วนที่ตนเอง

ได้รับมอบหมาย 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                    
(1) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  
(2) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม  
(3) ประเมินจากพฤติกรรม การแบ่งส่วนงาน ความรับผิดชอบและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
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 2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(2) เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ เชิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(3) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มอบหมายงานและแบ่งกลุ่ม เพ่ือศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) จ าลองสถานการณ์จริงเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
(3) เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(4) กระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมภายในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากทักษะการน าเสนองานของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากทักษะในการเขียนรูปเล่มรายงาน 
(4) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
2.1.6 ด้านทักษะพิสัย/ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 
(1) ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์เกมกีฬาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(3) ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและความเป็นเลิศตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
                                    
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 
(1) มอบโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา เพ่ือให้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Base 

Learning)  
(2) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเน้นผู้เรียนได้ลงมือท า (Learning by Doing) 

 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 
(1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาและการน าเสนอรวมทั้งประเมินจากผู้ใช้งานนักศึกษา 

 
2.2 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีศักดิ์ศรี 
(2) ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตให้มีความสุข 
(3) พัฒนาตน ครอบครัวและสังคม ด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(5) ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) 
(2) การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ Contract system พูดคุยวางระเบียบข้อตกลงต่างๆ การเข้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามก าหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
(3) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี 
(4) การจัดกิจกรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ ฝึกการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริย ธรรม ฝึกคิด

วิเคราะห์ สะท้อนประสบการณ์และการให้คาปรึกษาที่เหมาะสม 
(5) การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือท า (Learning 

by Doing) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และแผนผังความคิด (Mind 
mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem based) และการเล่าเรื่อง (Story Telling) 

(6) การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
(7) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน เช่น การท า

โครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน 
(8) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
(9) กิจกรรมบันทึกความดี และการเสริมสร้าง Self- Reflection 

 
วิธีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การสังเกตพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
(2) การบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
(3) การตรวจใบงาน และผลงานของนักศึกษา 
(4) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา 
(5) การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา 
 

2.2.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรอบรู้ และเป็นผู้ใฝ่รู้ 
(2) มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีของเนื้อหาวิชาศึกษาท่ัวไป 
(3) ตระหนักถึงความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์และสามารถด าเนินวิถีชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยาย การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือ

ท า (Learning by Doing) การระดมสมอง (Brain Storming) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ 
(Concept mapping) และแผนผังความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based) 
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กรณีศึกษา (Case Study) และการเล่าเรื่อง (Story Telling) โดยมุ่งการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหา
ร่วมกันและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(2) การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
(3) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research 

based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน เช่น การท าโครงการ การศึกษาตัวแบบชุมชน 
(4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 
วิธีการวัดและประเมินผลด้านความรู้ 
(1) การทดสอบ (ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้) 
(2) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา 
(3) การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา 
(4) การประเมินจากปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียน 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสรุปประเด็นปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาจนเกิดความส าเร็จ 
(2) ใช้จินตนาการและหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่า ในทุกสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
(4) ประยุกต์การคิดเชิงเหตุผลและน าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
(1) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เรียนรู้บทบาทความเป็นผู้น า

และผู้ตาม 
(2) การน าเสนอกรณีศึกษา (Case study) 
(3) การใช้สถานการณ์ที่ เป็นปัจจุบัน (Current Issue) จากสื่อต่างๆ การอภิปรายและวิเคราะห์

บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 
(4) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based) 
(5) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based) 
(6) กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน 
(7) กิจกรรมกลุ่ม (Group work) โดยผ่านการท ารายงาน การท าโครงการต่างๆเช่น โครงการ

พัฒนาการเรียนรู้รายวิชา 
 
วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน/ผลงาน/รายงาน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
(2) การสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
(3) การบันทึกเข้าชั้นเรียน ส่งงานตามก าหนดและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) การประเมินจากการน าเสนอ และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โครงการ 
(5) การประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) เข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นสู้งาน และอดทน 
(2) ตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของความเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
(3) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะต่อสังคม 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน เช่น การท า

โครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน 
(2) กิจกรรมกลุ่ม (Group work) และการระดมสมอง (Brain Storming) 
(3) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
(4) การจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฯ 
 
วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน/ผลงาน/รายงาน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
(2) การประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) 
(3) การสังเกตและการประเมินจากปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(2) เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
(3) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
(4) มีสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) 
(2) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) 
(3) กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้แรงเสริมข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา 
(4) บทบาทสมมติ (Role play) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และ การเล่าเรื่อง (Story Telling) 
(5) การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ 
(6) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) 
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วิธีการวัดและประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) การประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการท าแบบฝึกหัด การท าใบงาน โครงงาน และ
สื่อสร้างสรรค์ 

(2) การประเมินจากการน าเสนอ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(3) การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการติดต่อกับผู้สอน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร                   
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ในระดับ TQF จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีศักด์ิศรี 
1.2 ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตให้มี
ความสุข 
1.3 พัฒนาตน ครอบครัวและสังคม ด้วย
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและ
เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.5 ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.1 มีความรอบ รู้ และ
เป็นผู้ใฝ่รู้ 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีของ
เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
2.3 ตระห นั ก ถึ งค วาม
แตกต่างของธรรมชาติ
มนุษย์และสามารถด าเนิน
วิถีชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุข 

3.1 สามารถสรุปประเด็นปัญหา
ต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาจนเกิดความส าเร็จ 
3.2 ใช้จินตนาการและหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตีค วามและป ระ เมิ น ค่ า  ใน ทุ ก
สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
3.4 ประยุกต์การคิดเชิงเหตุผลและ
น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

4.1 เข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันสู้งาน และอดทน 
4.2 ตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพ
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะต่อ
สังคม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
5 .4  มีส ามารถสื่ อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มวิชาภาษา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1. GE.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  O O  O O  O  O  O  O O O     

2. GE.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  O O  O O  O  O  O  O O O     

3. GE.100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           O O O O O  O  O  O  O O O     

4. GE.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชวีิต  O O O O O  O  O  O  O O O     

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                     
5. GE.121 วิถีแห่งเกษม                      O   O   O O O O O   O  O  O O 

6. GE.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต O  O O O   O  O O O   O O O O O O 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                     

7. GE.131 ศิลปะการพัฒนาชวีิต   O  O   O  O    O O   O O  
หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ในระดับ TQF จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีศักด์ิศรี 
1.2 ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตให้มี
ความสุข 
1.3 พัฒนาตน ครอบครัวและสังคม ด้วย
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและ
เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.5 ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.1 มีความรอบ รู้ และ
เป็นผู้ใฝ่รู้ 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีของ
เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
2.3 ตระห นั ก ถึ งค วาม
แตกต่างของธรรมชาติ
มนุษย์และสามารถด าเนิน
วิถีชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุข 

3.1 สามารถสรุปประเด็นปัญหา
ต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาจนเกิดความส าเร็จ 
3.2 ใช้จินตนาการและหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตีค วามและป ระ เมิ น ค่ า  ใน ทุ ก
สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
3.4 ประยุกต์การคิดเชิงเหตุผลและ
น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

4.1 เข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันสู้งาน และอดทน 
4.2 ตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพ
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะต่อ
สังคม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
5 .4  มีส ามารถสื่ อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
8. GE.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย O O O O O O  O  O   O O O O O O O O 

9. GE.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพือ่โลกยั่งยืน O O O O  O  O O O O O O O  O O O O O 

เลือกเรียนอีก 3 รายวิชา                     

10. GE.140 การประยกุต์สถิติในชีวิตประจาวัน O O O O O O  O  O   O O O O O O O O 

11. GE.143 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน O O O O O O  O O  O O O O O O  O O O 

12. GE.144 สุขภาพเพื่อชวีิต O O O O O   O O O O  O O O  O O O O 

13. GE.145 การประยกุต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวัน O O O O O O  O O    O O O O O O O O 

14. GE.146 เคมีกับการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน O O O O O   O O O   O O O O O O O O 

15. GE.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์  O O O O O   O O O   O O O O O O O O 

16. GE.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ O O O O O O  O  O   O O O O O O O O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ในระดับ TQF จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
ผลการเรียนรู้/ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีศักด์ิศรี 
1.2 ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิตให้มี
ความสุข 
1.3 พัฒนาตน ครอบครัวและสังคม ด้วย
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและ
เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.5 ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2.1 มีความรอบ รู้ และ
เป็นผู้ใฝ่รู้ 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีของ
เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป 
2.3 ตระห นั ก ถึ งค วาม
แตกต่างของธรรมชาติ
มนุษย์และสามารถด าเนิน
วิถีชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุข 

3.1 สามารถสรุปประเด็นปัญหา
ต่างๆที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาจนเกิดความส าเร็จ 
3.2 ใช้จินตนาการและหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตีค วามและป ระ เมิ น ค่ า  ใน ทุ ก
สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
3.4 ประยุกต์การคิดเชิงเหตุผลและ
น าไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

4.1 เข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ด้วย
ความมุ่งม่ันสู้งาน และอดทน 
4.2 ตระหนัก เห็นคุณค่า และเคารพ
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะต่อ
สังคม 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
5 .4  มีส ามารถสื่ อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มวิชาพลานามัย เลือกเรียน 1 รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
17.GE.152 กิจกรรมนันทนาการ O  O O O   O O  O O  O O O O O O O 

18. GE.153 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว O  O O O   O O  O O  O O O O O O O 

19. GE.155 ลีลาศ O  O O O   O O  O O  O O O O O O O 

20. GE.156 โบว์ลิ่ง  O  O O O   O O  O O  O O O O O O O 

21. GE.157 ว่ายน้ า  O  O O O   O O  O O  O O O O O O O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 
 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาเฉพาะด้าน 

 
 
 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางด้าน
วิชาการและอาชีพ 

 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎีรวมถึงหลักการและ
สาระส าคัญของรายวิชา 
2.2 สามารถน าความรู้ มา
วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.3  สามารถบู รณ าการ
ความรู้ที่ศึกษาให้สอดคล้อง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

3.1 คิดอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2  คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
3.3  ประยุกต์องค์ความรู้
เข้ากับวิธีหรือเคร่ืองมือที่
เหมาะสมส าหรับปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

4 .1  ส ามารถสื่ อส ารกั บ กลุ่ ม คน ที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสม 
4.3 มี ค วาม รับ ผิ ด ชอ บ งาน ต าม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 เคารพสิทธิ คุณค่า ศักด์ิศรีและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
เชิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ าษ า ต่ า งป ระ เท ศ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ 
5 .4  ส าม า รถ ใช้ เค ร่ื อ งมื อ ด้ าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6 .1  ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้
อย่างถูกต้อง 
6 .2  ส าม ารถ วิ เค ราะห์
เก ม กี ฬ า ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.3 ออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
และความเป็น เลิศ  ตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุ่มวิชาแกน F S 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
1. SS.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 50 50 O O O  O O  O O  O O O  O O O O O O 

2. SS.102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี 50 50 O O O  O O  O O O O  O  O O O O O O 

3. SS.103 เซลล์ชีววิทยาพื้นฐาน 50 50 O O O  O O  O O O O  O  O O O O O O 

4. SS.104 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์ 50 50 O O O O O   O O O O  O  O O O O O O 

5. SS.205 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพื้นฐาน 60 40 O O O  O    O  O  O O  O   O O 

6. SS.206 เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน 60 40 O O   O    O  O  O O  O O O O O 

7. SS.207 โภชนาการการกีฬา 60 40 O  O  O    O O O  O O  O O O O O 

8. SS.208 จิตวิทยาการกีฬา 60 40 O O   O    O  O  O O  O O O O O 

9. SS.209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 60 40 O  O  O  O   O   O   O O O O O 

10. SS.210 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 60 40 O    O O O O   O  O O  O   O O 

11. SS.311 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชวีกลศาสตร์การกีฬา 60 40 O  O  O  O  O O  O O  O O O O O O 

12. SS.312 เทคโนโลยีการกีฬา 60 40 O  O O O  O O O  O O O O O  O O O O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 
 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาเฉพาะด้าน 

 
 
 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางด้าน
วิชาการและอาชีพ 

 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎีรวมถึงหลักการและ
สาระส าคัญของรายวิชา 
2.2 สามารถน าความรู้ มา
วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.3  สามารถบู รณ าการ
ความรู้ที่ศึกษาให้สอดคล้อง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

3.1 คิดอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2  คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
3.3  ประยุกต์องค์ความรู้
เข้ากับวิธีหรือเคร่ืองมือที่
เหมาะสมส าหรับปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

4 .1  ส ามารถสื่ อส ารกั บ กลุ่ ม คน ที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสม 
4.3 มี ค วาม รับ ผิ ด ชอ บ งาน ต าม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 เคารพสิทธิ คุณค่า ศักด์ิศรีและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ เชิง
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ 
5 .4  ส า ม า ร ถ ใช้ เค รื่ อ ง มื อ ด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6 .1  ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกี ฬ าได้
อย่างถูกต้อง 
6 .2  ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
เ ก ม กี ฬ า ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.3 ออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
และความเป็นเลิศ ตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ) F S 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
13. SS.221หลักการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 70 30 O  O  O  O O   O  O O  O O O O  

14. SS.222 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 70 30 O  O  O  O O  O   O O  O O  O  

15. SS.223 ออกก าลังกายตามกระแสนยิม 1 70 30 O  O  O  O O  O   O O  O O  O O 

16. SS.324 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 70 30 O O  O   O O   O  O O  O O  O O 

17. SS.325 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 70 30 O  O O  O O  O O O  O O  O O  O O 

18. SS.326 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล 70 30 O O  O   O O  O   O O  O O  O  

กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน)                       
19. SS.231 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว 70 30 O  O   O O   O   O O  O    O 

20. SS. 232 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม 70 30 O  O   O O   O   O O  O    O 

21. SS.333 หลักการและปรัชญาการฝกึกีฬา 70 30 O  O  O O  O O  O  O  O O O  O O 

22. SS.334 กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย 70 30  O O O   O   O   O   O   O O 

23. SS.335 การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม 70 30  O O O    O O O O  O O  O    O 

24. SS.336 การวิเคราะหก์ีฬา 70 30  O O O   O  O O O  O O  O    O 

25. SS.437 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา 70 30  O O O   O O   O  O O  O    O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 
 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาเฉพาะด้าน 

 
 
 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางด้าน
วิชาการและอาชีพ 

 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎีรวมถึงหลักการและ
สาระส าคัญของรายวิชา 
2.2 สามารถน าความรู้ มา
วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.3  สามารถบู รณ าการ
ความรู้ที่ศึกษาให้สอดคล้อง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

3.1 คิดอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2  คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
3.3  ประยุกต์องค์ความรู้
เข้ากับวิธีหรือเคร่ืองมือที่
เหมาะสมส าหรับปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

4 .1ส ามารถสื่ อ ส ารกับ กลุ่ ม คน ที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสม 
4.3 มี ค วาม รับ ผิ ด ชอ บ งาน ต าม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 เคารพสิทธิ คุณค่า ศักด์ิศรีและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
เชิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ าษ า ต่ า งป ระ เท ศ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ 
5 .4  ส าม า รถ ใช้ เค ร่ื อ งมื อ ด้ าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6 .1  ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้
อย่างถูกต้อง 
6 .2  ส าม ารถ วิ เค ราะห์
เก ม กี ฬ า ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.3 ออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
และความเป็น เลิศ  ตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ) F S 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
26. SS.341 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 70 30 O  O  O   O O O O  O  O O O  O O 

27. SS.442 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา 50 50 O    O O  O O  O O O O O O O O O O 

28. SS.443 โครงงานวิทยาศาสตร์การกฬีา 70 30        O  O   O      O O 

29. SS.444 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 70 30                     

30. SS.445 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสู่สายงานอาชีพ 60 40     O  O O        O     
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะดา้น                       

31. SS.351การออกแบบโปรแกรมออกก าลงักายส าหรับบุคคลกลุ่มพเิศษ 70 30 O    O  O O  O   O O  O O O O  

32. SS.352 ออกก าลังกายตามกระแสนยิม 2 70 30 O  O  O  O O  O   O O  O O O O  

33. SS.353 การนวดทางกีฬา  60 40 O    O  O  O O O  O O  O O  O O 

34. SS.354 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 60 40 O  O  O   O O  O O O O O  O  O O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของกลุ่มวิชาเฉพาะ 
 
 
 

ผลการเรียนรู้/ 
รายวิชาเฉพาะด้าน 

 
 
 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางด้าน
วิชาการและอาชีพ 

 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎีรวมถึงหลักการและ
สาระส าคัญของรายวิชา 
2.2 สามารถน าความรู้ มา
วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.3  สามารถบู รณ าการ
ความรู้ที่ศึกษาให้สอดคล้อง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

3.1 คิดอย่างเป็นระบบ
และมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2  คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
3.3  ประยุกต์องค์ความรู้
เข้ากับวิธีหรือเคร่ืองมือที่
เหมาะสมส าหรับปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

4 .1ส ามารถสื่ อ ส ารกับ กลุ่ ม คน ที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีสามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างเหมาะสม 
4.3 มี ค วาม รับ ผิ ด ชอ บ งาน ต าม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 เคารพสิทธิ คุณค่า ศักด์ิศรีและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป็นนักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
เชิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภ าษ า ต่ า งป ระ เท ศ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ 
5 .4  ส าม า รถ ใช้ เค ร่ื อ งมื อ ด้ าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6 .1  ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้
อย่างถูกต้อง 
6 .2  ส าม ารถ วิ เค ราะห์
เก ม กี ฬ า ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.3 ออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
และความเป็น เลิศ  ตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะดา้น (ต่อ) F S 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
35. SS.355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา 50 50 O O  O O   O O O O    O O O O O O 

36. SS.356 การจัดการด้านการเงิน การบญัชี และงบประมาณธุรกจิกีฬา 50 50 O   O O   O O O O  O  O O O O O O 

37. SS.357 กีฬาเทนนิส 60 40 O  O O  O O  O O O  O O O O O  O O 

38. SS.358 กีฬาฟุตบอล 60 40 O   O   O  O O  O O O O O O  O  

39. SS.359 กีฬาโบว์ลิ่ง 60 40 O  O O  O  O O O O  O O O O O  O O 

40. SS.360 กีฬาเซปักตะกร้อ 60 40 O   O   O  O O  O O O O O O  O  

41. SS.361 กีฬามวยไทย 60 40 O  O O  O O  O O O  O O O O O  O O 

42. SS.362 กีฬากอล์ฟ 60 40 O    O O  O O O O  O O O O O  O O 

43. SS.363 กีฬาเทควันโด 60 40 O  O O  O O  O O O  O O O O O  O O 

44. SS.364 กีฬามวยสากล 60 40 O  O O  O O  O O O  O O O O O  O  

45. SS.365 กีฬาบาสเกตบอล 60 40 O  O O  O O  O O  O O O O O O  O O 

46. SS.366 กีฬาว่ายน้ า 60 40   O  O O O  O O O  O O O O O  O O 

47. SS.367 กีฬาแบดมินตัน 60 40 O  O O  O O  O O O  O O O O O  O O 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์    หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก        O  หมายถึง มาตรฐานผลการเรียนรู้รอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษ า
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอนการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
       การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน                
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม               
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

 3)  การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืนๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา               
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5)  การประเมินจากนักศึกษาที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาส            
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษา            
ในการเรียนและสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ  (1) จ านวนโครงงาน (2) จ านวนรางวัล                 
ทางสังคมและวิชาชีพ (3) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคม(4) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

1) ปริญญาบัณฑิตนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตาม
หลักสูตรและได้ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

2)  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
สองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปและไม่เคยสอบ
ได ้D, D+, F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

3)  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและไม่เคยสอบได้ 
D, D+, F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 

4)  ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆกับมหาวิทยาลัย 
5)  มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
 1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 2)  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3)  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ  3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง              
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดมิฉะนั้น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

ปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่หลังจากการคัดเลือกตามขั้นตอน เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอนส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาสาสตร์การกีฬา             
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
       1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับ การพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม 
2)  มีการกระตุ้น จัดหาทุนวิจัยสนับสนุน และคิดเป็นภาระงานให้กับอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ

สายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวช าญ                  

ในสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

61 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

1 .ก ารก ากั บ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น
ห ลั ก สู ต ร ที่
ก าหนดโดย สกอ. 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ฯประกอบด้วย 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน   
อย่างน้อย 2 คน  
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 
4. การด าเนินงานให้ เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรี ย น ก ารส อ น ต าม ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก ารห ลั กสู ต ร
ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 
4 ข้อ 

2. บัณฑิต 2 .1  คุ ณ ภ า พ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดคุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์  ซึ่ ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านทักษะพิสัย 

ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ ได้ งานท าหรือ
ประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาค
ปกติ ภาคพิเศษ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา เมื่ อเทียบกับบัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น  

ผลบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
อิสระ 
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องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

   การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้ 
   การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ              
ภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่
หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

3. นักศึกษา 3.1 ก า ร รั บ
นักศึกษา 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะ
มี แน วคิ ด  ป รั ชญ าในการออกแบ บห ลั กสู ต ร                    
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร                  
การก าหนดเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดใน
หลักสูตร เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น เข้ า
ศึกษา 

 3.2 การส่ งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษา 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือให้สามารถ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการวาง
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษาเพ่ือให้สามรถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการสร้างโอกาส
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที  21  ให้ ได้
มาตรฐานสากล 

-การควบคุมการ
ดู แ ล ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา วิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
-ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลที่ เกิดกับ
นักศึกษา 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความ
พร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

-การคงอยู่ 
-ก า ร ส า เ ร็ จ
การศึกษา 
-ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบ
การรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่ สอดคล้องกับสภาพ บริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่ เหมาะสม นอกจากนี้ต้อง
ระบบการบริหารอาจารย์ เพ่ือให้ ได้อาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
และระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

-การรั บ และการ
แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตร 
-ก า ร บ ริ ห า ร
อาจารย์ 
-การส่ งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 4 .2  คุ ณ ภ า พ
อาจารย์ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท า
ให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่
เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ  
การผลิตบัณ ฑิ ต อันสะท้ อนจากวุฒิ การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

-ร้อยละอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
-ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 
-ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
อาจารย์ 

 4.3 ผลที่ เกิดกับ
อาจารย์ 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

- อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ 
-ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

5 . ห ลั ก สู ต ร 
การเรียน การ
ส อ น  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
ผู้เรียน 

5 .1  ส า ร ะ ข อ ง
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น ก า ร รั บ ท ร าบ จ าก ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง             
ทุก 5 ปี  ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ           
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการ
เปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน  

- ห ลั ก คิ ด ใน ก าร
ออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ ใช้ ในการ
พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
- ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น 

 5.2 การวางระบบ หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ - ก า ร พิ จ า ร ณ า
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องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ ส อ น แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการ
สอน 

ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์และ
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น าค วาม ส าม ารถ จ าก ผู้ รู้ จ ริ ง 
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 
ต้อ งเน้ นการพัฒ นานั กศึกษาให้ มีความรู้ต าม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านภาษา ทักษะ
การท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการ
เรียนรู้   

ก าหนดผู้สอน 
-การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 
- ก า ร ก า กั บ
กระบวนการเรียน
การสอน 
-การจัดการเรียน
การสอนที่มีการฝึก
ป ฏิ บั ติ ใน ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 
-การบูรณาการพันธ
กิจต่ างๆ  กับการ
เรียนการสอน ใน
ระดับปริญญาตรี 

 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 
1. การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  
2. การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ 
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดง      
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

- การประเมินผล
ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม
ก รอบ ม าต รฐ าน
คุณวุฒิ 
-การตรวจสอบการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ของนักศึกษา 
-ก า ร ก า กั บ ก า ร
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(ม ค อ .5, ม ค อ .6 
และมคอ.7) 

 5.4 ผลการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร แสดงเป็นร้อยละ
ของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร      
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

แห่งชาติ 

6. สิ่ง
สนับสนุนการ 
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

สิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ 
ประกอบด้วย 
1 . ความพร้ อมทางกายภ าพ  เช่ น  ห้ อ งเรี ยน 
หอ้งปฏิบัติการ สถานที่พักของนักศึกษา  
2. ความพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยี  และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
3. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องมีการ
ก าหนดคุณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งให้ ตรงตาม
ภาระหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบและต้องเข้าใจโครงสร้าง
และธรรมชาติของหลักสูตร สามารถให้บริการแก่
อาจารย์ เพ่ือให้ ใช้สื่ อการเรียนการสอนทั้ งทาง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติได้อย่างสะดวก 
 
 

- ร ะ บ บ ก า ร
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
ภ าค วิ ช า /ค ณ ะ /
สถาบันโดยมีส่ วน
ร่ วมของอาจารย์
ป ระจ าห ลั ก สู ต ร
เ พ่ื อ ใ ห้ มี สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ 
-จ า น ว น สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ ที่ เพี ยงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจั ด การ เรี ย น
การสอน 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป รับ ป รุ งต ามผล
การประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
อ า จ า ร ย์ ต่ อ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้             
1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้จากผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ

วิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าหรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเองนอกจากนี้การสอนควร
เน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง               
ในกระบวนการเรียนการสอนมีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆรู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเองมีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ
นอกจากนั้นควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ
เหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหามีความรู้ในเรื่องที่ตนเอง
สนใจมีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืนทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพในการ
ประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจะมีการน า
กระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา
จุดออ่นและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน 

2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนเช่นการสอบหรือการปฏิบัติงานกลุ่ม
เป็นต้นและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์แต่ละท่าน 

3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อถ่ายทอดความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 

1.1 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอนและการใช้

สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การวัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
 1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ . 2558                   
ข้อ 13 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ .ศ . 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน                    
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริงซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าและระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตรรายละเอียด
รายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามการประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้สอนเช่นการสอบข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน
รายงานกิจกรรมแฟ้มผลงานการประเมินตนเองของผู้เรียนส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรเช่นการประเมิน 
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นอกจากนี้การประเมินผลความรู้สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่ างกายและจิตใจมีความส านึกและ              
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกดังนั้นจึงมีการก าหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้ 

1) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตนสามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองสามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตส านึกด ารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผลส าเร็จ                  
ในการด าเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปดังนี้ 

1) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรไม่น้ อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน
นักศึกษาที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 

2) จ านวนนักศึกษาท่ีตกออกไม่เกินร้อยละ30ของจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 
3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  

3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 
5) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80ของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา 
6) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการสอนและการประเมินผล 
7) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ใหม่ที่มีความพึงพอใจในหลักสูตรปฐมนิเทศเกี่ยวกับเทคนิค   

การสอนและวัดผล 
8) บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนผ่านการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้ อย          

คนละ 2 ครั้ง/ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 

.................................................. 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546                
สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เห็นสมควรวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาบัณฑิต  
พ.ศ. 2558"     

ข้อ 2.ให้ยกเลิก "ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต  พ.ศ. 2549"  และข้อบังคับ  ค าสั่งประกาศ  และข้อบังคับอ่ืนๆ  ที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  และให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

“อาจารย์ประจ า”    หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 

ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”   หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ”   หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
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หมวด 1 
อาจารย์ 

 
ข้อ 5. จ านวนคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ 

5.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
5.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน  

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

5.1.3 อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได ้

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

5.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)                    
ประกอบด้วย 

5.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง                   
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน  

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ              
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
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ด้านปฏิบัติการโดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3คน และหากเป็นปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดสวน
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

5.2.3 อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ชวยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได ้

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

 
หมวด 2 

การเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ข้อ 6. หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
6.1 หลักสูตร (4ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
6.2 หลักสูตร (5ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
6.3 หลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
6.4 หลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีใน

สาขาวิชาอ่ืน 
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ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 
 

ข้อ7. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
7.1 โดยการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
7.2 โดยการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.3 โดยวิธีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตหรือประเมินผลการเรียนรู้อย่างอ่ืน 
7.4 โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ 
 

ข้อ 8. การสมัครเป็นนักศึกษาตาม ข้อ 7. ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือของทางราชการ 
 

หมวด 3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ 9. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา มีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ในการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สมัครต้องน าหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไปรายงานตัวต่อส านักทะเบียนและ
ประมวลผลของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่
พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ 11. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาท่ีไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลา ที่ก าหนด  
ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ก าหนด  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

 
หมวด 4 

การลงทะเบียนรายวิชา 
 
 ข้อ 12. การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาใดมีรายวิชา
บังคับก่อนหรือวิชาพ้ืนความรู้ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาต้องสอบวิชาที่บังคับก่อนให้ได้
หรือผ่านการศึกษาวิชาพ้ืนความรู้เดิมมาแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียน
รายวิชานั้น 
 ข้อ 13.  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองในแต่ละภาคการศึกษาตามวัน เวลา วิธีการ 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และประกาศรายวิชาที่คณะวิชาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาล่วงหน้า  
นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยไม่สามารถลงทะเบียนตามวัน เวลา ที่ก าหนด ต้องได้รับอนุมัติการลงทะเบียน
จากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีท่ีลงทะเบียนล่าช้า ต้องเสียค่าปรับและต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 14. จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 
  14.1 ภาคปกติ 
   14.1.1 นักศึกษาให้ลงทะเบียนศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า                
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
การลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีก่อน 
   14.1.2 นักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน              
16 หน่วยกิต และไม่ต่ ากว่า9 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
แต่อาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดีเพื่อลงทะเบียนศึกษามากกว่าที่ก าหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต
ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  14.2 ภาคสมทบ 
  14.2.1 นักศึกษาให้ลงทะเบียนศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  14.2.2 นั กศึกษาที่ ได้คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ถึ ง 2.00 ลงทะเบี ยนได้ ไม่ เกิน                    
16 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนศึกษาไม่เกิน 3 หน่วยกิต แต่อาจยื่นค าร้องขออนุมัติจาก
คณบดีเพ่ือลงทะเบียนศึกษามากกว่าที่ก าหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 
  14.3 การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น กระท าได้เฉพาะกรณีที่คาดว่าเป็น
ภาคการศึกษาสุดท้าย ที่จะจบการศึกษาและรับปริญญาของนักศึกษาเท่านั้น 
  14.4 ให้นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคสมทบเรียนร่วมกันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   14.4.1 รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ต้องเป็นรายวิชาเดียวกัน 
       14.4.2  นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษา             
ภาคสมทบ และนักศึกษาภาคสมทบที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ต้องเป็น
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  
   14.4.3 การลงทะเบียนเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
สมทบให้ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะในสองภาคการศึกษาปกติและหนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น 
   14.4.4 การอนุมัติการลงทะเบียนเรียนร่วมกันของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคสมทบให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อ 
14.1, 14.2   และระยะเวลาการศึกษาต้องเป็นไปตามข้อ 77 
 ข้อ 15. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคสมทบต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจ านวนหน่วย
กิตของแต่ละคณะที่ก าหนดไว้แต่ละภาคการศึกษา 
 ข้อ 16.ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนหรือปิดรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งก็ได้ 
 ข้อ 17. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องยื ่นหนังสือขอลา พัก
การศึกษาต่อส านักทะเบียนและประมวลผล และต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆมิฉะนั้นมหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 18.การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit) ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้อง
ช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ  
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  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้เข้าสอบและไม่มีผลการเรียนแจ้งในช่อง
ผลการเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ "AUD" เฉพาะนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับ
หน่วยกิตได้  แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ 
 

หมวด 5 
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 ข้อ 19.เมื่อลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 20. หลักสูตรการสอนและระยะเวลาศึกษาใช้ระบบทวิภาค  คือ 
  20.1 ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  20.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมง
เรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ  
 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจเปิดสอนการศึกษาภาคสมทบในบางสาขาวิชาได้อีกด้วย 
  20.3 เวลาการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเทียบเท่ากับเวลา
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ                                  
  20.4 ค าว่า "หน่วยกิต" หมายถึงหน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษา เช่น หนึ่ งหน่วยกิตหมายความว่า นักศึกษาต้องศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ต่อ 1                   
ภาคการศึกษาปกติ และท างานที่ก าหนดให้ภายนอกห้องเรียนอีกไม่น้อยกว่าสองเท่าการคิดหน่วยกิตเป็นดังนี้ 
   20.4.1รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   20.4.2รายวิชาภาคปฏิ บั ติ  ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้ อยกว่ า 30 ชั่ วโมงต่ อ                    
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค    
   20.4.3การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้ เวลาฝึกไม่ น้ อยกว่ า  45ชั่ วโมงต่ อ                   
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิตระบบทวิภาค    
 20.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค     
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หมวด 7 
การเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา 

 
 ข้อ 21.การขอเพ่ิมรายวิชากระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ข้อ 22.การเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องเพิกถอนภายใน
ก าหนดเวลาการเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชาของมหาวิทยาลัย  จึงจะไม่บันทึกรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้น
ในรายงานผลการศึกษา 
 ข้อ 23. การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ 22. ต้องท าค าร้องขอ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W 
โดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 
 ข้อ 24. การเพ่ิมและการเพิกถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา               
ในขอ้ 14. 
 

หมวด 8 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 25. เวลาเรียน 
 25.1 นักศึกษามีสิทธิ์ เข้าสอบรายวิชาใด ต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                 
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ยกเว้นในรายวิชาที่คณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าไม่คิดเวลาศึกษา 
  25.2 มหาวิทยาลัยจัดสอบเป็นระยะๆ ระหว่างภาคการศึกษาและ/หรือมีการสอบวัดผล
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1ครั้ง 
 ข้อ 26. การประเมินผลการศึกษา 
 26.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
   สัญลักษณ์ ระดับคะแนน ความหมาย  
 A 4.00 ดีเยี่ยม (Excellent) 
 B+ 3.50 ดีมาก (Very Good) 
 B 3.00 ดี (Good) 
 C+ 2.50 ปานกลาง (Fairly Good) 
 C 2.00 พอใช้ (Fair) 
 D+ 1.50 อ่อน (Poor) 
 D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor) 
 F 0.00 ตก (Fail) 
 
 26.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนตามข้อ 26.1              
ให้ประเมินผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
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 สัญลักษณ์  ความหมาย 
 I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 S พอใจ (Satisfactory) 
 U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 W เพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 AUD ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 P ศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress) 
 R รายวิชาที่ลงทะเบียนซ้ า (Re-Registration) 
 
 26.3 ในกรณีการประเมินผลการเรียนรู้นอกระบบ และ/หรือตามอัธยาศัย ใช้ระบบ
สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 CS ประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน (credits from standardized tests) 
 CE ประเมินจากการทดสอบที่ ไม่ ใช่การทดสอบมาตรฐาน (credits from exam.)
 CT ประเมินจากการศึกษา/อบรม (credits from training) 
 CP ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (credits from portfolio) 
 
 26.4 การให้สัญลักษณ์  A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  F  กระท าในกรณีที่เป็น
รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ  และ/หรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามสัญลักษณ์ 
 26.5 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น
รายวิชาที่คณะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 26.6 การให้ F กระท าในกรณ ี
 26.6.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
 26.6.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ ได้รับ
มอบหมาย 
 26.6.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 26.6.4 นักศึกษาท าผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบและได้รับ                 
การตัดสินให้สอบตก 
 26.6.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสัญลักษณ์ I เมื่อนักศึกษาไม่ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
รายงานผลการประเมินได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
  26.7 การให้ I กระท าในกรณ ี
 26.7.1 นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ และ /หรือใบ
แสดงการรับการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้
ได้รับมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 26.7.2 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายอนุมัต ิ
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 26.7.3นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์
ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาและ/หรือคณบดีและแจ้งส านักทะเบียน
และประมวลผลของมหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับผลการศึกษารายวิชานั้นของนักศึกษา 
 26.7.4 การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาถัดไป 
 26.8 การให้ S หรือ U กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต            
แต่คณะวิชาเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน 
 26.8.1การให้ S กระท าเมื่อนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่น่าพอใจ
แต่ไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม การให้สัญลักษณ์ S ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนเพ่ือ
เป็นการปรับพ้ืนฐานก่อนเรียนรายวิชาต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านรายวิชานี้ก่อน หรือกรณีนักศึกษาสนใจเรียน
เพ่ือให้ได้รับความรู้โดยไม่ต้องการรับหน่วยกิต 
 26.8.2 การให้ U กระท าเมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านจนเป็น
ที่พอใจ ตามเงื่อนไขของการได้สัญลักษณ์ S 
  26.9 การให้ W กระท าในกรณ ี
  26.9.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เพิกถอน ตามระเบียบใน ข้อ 22. 
  26.9.2นักศึกษาที่ขาดสอบโดยมีเหตุอันสมควร ให้นักศึกษาหรือผู้แทนแสดง
หลักฐานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผล
สมควรให้ท าเรื่องขออนุมัติคณบดี เพ่ือให้ W ส าหรับรายวิชานั้นภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตาม
ตารางสอบ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติให้ถือว่าส่วนที่ขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ และให้อาจารย์ผู้สอนให้ระดับ
คะแนนตามเกณฑ์ของการวัดและประเมินผลรายวิชานั้นๆ  
 26.10 การให้ AUD กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ผู้ต้องการศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดย
ไม่นับหน่วยกิต โดยปฏิบัติตามข้อบังคับการลงทะเบียนเรียนและช าระค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 26.11 การให้ P กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า 
1 ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าใน            
ภาคการศึกษาถัดไป เมื่อการเรียนหรือปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด จึงประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์                  
ที่มีค่าระดับคะแนน 
  26.12 การให้R กระท าเมื่อนักศึกษาสอบตกรายวิชาใดซ้ า เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนใหม่ และสอบผ่านรายวิชานั้นจนได้ผลการเรียนมีค่าเป็นสัญลักษณ์ ผลการเรียนรายวิชานั้น ทุกครั้งที่เรียน
ซ้ าจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R และไม่ถูกน าไปค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ข้อ 27. การค านวณค่าระดับคะแนน 
   27.1 ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่า
ระดับคะแนน A, B+, B, C+,  C, D+, D, และ F 
   27.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา (Grade Point Average, GPA)                
ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยน าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ              
ค่าระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจ านวน                
หน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนนนั้น 
   27.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average, GPAX) ให้ค านวณจากผล
การศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคหลังสุด โดยน าเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่า
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ระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม                      
ของทุกรายวิชาในการหารให้ใช้จุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 
 ยกเว้นรายวิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1ครั้ง โดยครั้งแรกได้  สัญลักษณ์  F               
ครั้งถัดไปได้ สัญลักษณ์ R ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่มีสัญลักษณ์ระดับคะแนนครั้ง
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28. การนับหน่วยกิตสะสม 
   28.1 ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมี
การประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน 
   28.2 ส าหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผล    
เป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมด้วย แต่ไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

 
หมวด 9 

การสอบตกและการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 
  ข้อ 29. นักศึกษาที่สอบตกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ า
อีกจนกว่าสอบได ้
  ข้อ 30.นักศึกษาที่สอบตกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จะลงทะเบียนศึกษารายวิชานั้นซ้ าอีก
หรือเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนแทนก็ได้  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น ๆ  
  ข้อ 31. นักศึกษาขอศึกษาซ้ ารายวิชาได้เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า  D+               
แต่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องศึกษาซ้ าส าหรับรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกรกรณีที่สอบได้ล าดับ
ขั้นไม่สูงกว่า D+ ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถ
ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาตามข้อบังคับของสภาสถาปนิกที่สอบได้สัญลักษณ์ไม่สูงกว่า  C  ได ้
  ข้อ 32. การลงทะเบียนตามข้อ 28, 29 และ 30 นั้น กระท าได้โดยไม่จ ากัดหน่วยกิตขั้นต่ า              
ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวด 10 
การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
  ข้อ 33. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้น ๆ  ด้วย 
  ข้อ 34. รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตต่ าสุดที่ผู้ศึกษา     
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ข้อ 35. จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่นับรวมในหน่วยกิต
สะสม 
  ข้อ 36. ผู้ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต สามารถเลือกให้มีหรือไม่มีการวัดการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ ได้  
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  ข้อ 37. ให้ใช้สัญลักษณ์ AUD ในรายงานผลการศึกษา ส าหรับรายวิชาที่มีการเรียนโดยไม่
นับหน่วยกิต  ไม่ว่าผู้ขอศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ  หรือไม่ก็ตาม 
 

หมวด 11 
การศึกษาภาคฤดูร้อน 

 
  ข้อ 38. ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษา
รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
  ข้อ 39. การประเมินผลการศึกษาและการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าผลการศึกษา
ไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาภาคต้นในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือจ าแนกสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีผู้
จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวด 12 
การศึกษาข้ามสถาบัน 

 
  ข้อ 40. สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาศึกษาข้ามสถาบัน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 41. การเทียบรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสาขาวิชาเป็นเบื้องต้น และเสนอขออนุมัติ
ต่อคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา ทั้งนี้โดยถือเกณฑ์เนื้อหา รายละเอียดของรายวิชา ระยะเวลาศึกษา 
และระบบการประเมินผลการศึกษาเป็นหลักและไม่ขัดกับข้อบังคับการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 42. ผลการศึกษาที่ได้รับต้องปรากฏในใบรายงานการศึกษาของนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้นๆเท่านั้น 
 

หมวด 13 
การฝึกงาน 

 
  ข้อ 43. นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกงาน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาหาก
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการแห่งหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชา   
และไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา 
  ข้อ 44. การประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
ตามแต่กรณี  ในกรณีได้  U  ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจของคณะหรือสาขาวิชา 
 

หมวด 14 
การย้ายคณะหรือสาขาวิชา 

 
  ข้อ 45. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา  
   45.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องยื่นเรื่องขอย้ายให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
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   45.2 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 
ตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า 
   45.3 การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาเสร็จสิ้นเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะวิชาที่
ขอย้ายเข้าพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม กรณีย้ายคณะวิชาตามอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 46. รายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะโอนไปค านวณหาค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ตรงกับหลักสูตรใหม่ 
  ข้อ 47. นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาตามแนวปฏิบัติข้างต้น หากมีคุณสมบัติครบ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยข้อ 84 มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ 48. นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาด้วยวิธีสอบคัดเลือก อาจยื่นค าร้องขอเทียบรายวิชา 
ต่อคณะ หรือสาขาวิชาที่สอบเข้าได้ใหม่ 
  ข้อ 49. การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
   49.1 เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้าศึกษา 
   49.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอย้าย
เข้าศึกษา 
   49.3 ให้ยื่นค าร้องขอเทียบรายวิชาต่อคณบดี และส่งหลักฐานต่อส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป 
   49.4 คณะวิชาสามารถก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ เพ่ือพิจารณารับนักศึกษาโดยไม่ขัด
ต่อข้อบังคับนี ้
  ข้อ 50. การรายงานผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มีดังนี้ 
   50.1 ให้รายงานผลการศึกษารายวิชาที่เทียบโอนของนักศึกษา แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก 
   50.2 ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมพร้อมหน่วยกิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้และ
รายวิชาพร้อมหน่วยกิตที่ศึกษาเพ่ิม เพ่ือให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรของคณะ หรือสาขาวิชาใหม่ 

ข้อ 51. คณะวิชามีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชาเพ่ิมเติมได้เฉพาะกรณีที่
จ านวนนักศึกษายังไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 
หมวด 15 

การเทียบโอนผลการเรียนจากต่างสถาบัน 
 
  ข้อ 52. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
   52.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
   52.2 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   52.3 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย
รับรอง 
  ข้อ 53. การโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเนื่องจากขั้นอนุปริญญา ไม่ต้องมีการ
เทียบรายวิชาแต่ต้องศึกษาต่อในสาขาวิชาให้ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามความต้องการของหลักสูตรนั้นๆ 
  ข้อ 54. หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบปฏิบัติดังนี้ 
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   54.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   54.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เดิมเทียบเคียงกับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร / สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
   54.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าสัญลักษณ์ Cหรือค่าระดับ 
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 
   54.4 นักศึกษารับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   54.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันการศึกษา ไม่น ามาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   54.6 นักศึกษาเทียบโอนต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา 
   54.7 กรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ อาจพิจารณาเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษา 
   54.8 นักศึกษาเทียบโอนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ข้อ 55. หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  มีดังนี้ 
   55.1 การเทียบความรู้เทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
   55.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์
การตดัสินของการประเมินในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   55.3 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าสัญลักษณ์ C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 
หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา โดยมหาวิทยาลัยเทียบโอนให้เฉพาะจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชานั้นๆ โดยไม่มีการน ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   55.4 การรายงานผลการศึกษา ให้รายงานตามวิธีการในข้อ26.1 
   55.5 การเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ /หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   55.6 นักศึกษาเทียบโอนต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  ข้อ 56. การรายงานผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average, 
GPAX) เพ่ือส าเร็จการศึกษา  กระท าดังนี้ 
   56.1 รายงานผลการศึกษาของนักศึกษารับเทียบโอน โดยแยกรายวิชารับเทียบโอน
ไว้ส่วนหนึ่งต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย 
   56.2 ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
คณะหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 57. การรับเทียบโอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยพิจารณาเฉพาะกรณีที่จ านวนนักศึกษายังมี
ไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ข้อ 58. มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา  และโอนหน่วยกิตทุกสิ้นปี
การศึกษา 

หมวด 16 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
  ข้อ 59. การจ าแนกสภาพนักศึกษาภาคปกติ กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสภาพนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษากระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
สองส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้น าผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน  เพื่อจ าแนกสภาพนักศึกษา 
  ข้อ 60. การจ าแนกสภาพนักศึกษาภาคสมทบ กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละ               
ภาค และทุกภาคการศึกษาฤดูร้อน ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสภาพนักศึกษาที่เริ่มเข้า
ศึกษากระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษาแรก 
  ข้อ 61. นักศึกษาปกติ  ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  ข้อ 62. นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
  ข้อ 63. การก าหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา  กระท าเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ดังนี้ 
   63.1 นักศึกษาที่สอบได้น้อยกว่า 33 หน่วยกิต เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
   63.2 นั กศึ กษาที่ สอบ ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 33 หน่ วยกิ ตขึ้ น ไป  แต่ น้ อยกว่ า 66                        
หน่วยกิตเทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
   63.3 นักศึกษาที่ สอบได้ตั้ งแต่  66 หน่วยกิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต                
เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
   63.4 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต             
เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
   63.5 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 132 หน่วยกิตขึ้นไป เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 

 
หมวด 17 

การลาพักการศึกษา 
 
  ข้อ 64. นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้  ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ 
   64.1ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   64.2ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 
   64.3 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน 
   64.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ 
  ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดต่อคณบดี ยกเว้นสองภาคการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้  นอกจากได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 
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  ข้อ 65. การลาพักการศึกษา ให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสอง
ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
อธิการบดี ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ข้อ 66. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ  64.1 
  ข้อ 67. ระหว่างที่ได้รับอนุมัติลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ  มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 68. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติลาพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษาต่อ ให้ท าค าร้องเพ่ือขอ
อนุมัติลงทะเบียนรายวิชาต่อคณบดี 
  ข้อ 69. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษา ให้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเหมือนเมื่อก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  ข้อ 70. การลาพักในระหว่างภาคการศึกษา มีผลดังต่อไปนี้ 
   70.1 ถ้าวันที่ขอลาพักอยู่ในระหว่าง 14 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ            
7 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบ
รายงานผลการศึกษา 
   70.2 ถ้าวันขอลาพักพ้นก าหนด 14 วันแรกแต่ยังอยู่ภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก าหนด 7 วันแรก แต่ยังอยู่ภายใน 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกสัญลักษณ์ W ส าหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
   70.3 เมื่อพ้นก าหนด 8  สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4  สัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาอาจลาพักได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร โดยนักศึกษาหรือ  
ผู้แทนที่เชื่อถือได้ยื่นหลักฐานที่ชัดเจนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเสนอคณบดีหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณี  
เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักได้แล้ว ให้บันทึกสัญลักษณ์  W  ส าหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ข้อ 71. นักศึกษาที่ถูกลงโทษห้ามเข้าสอบไล่ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้นักศึกษา
ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป  และบันทึกโทษนั้นไว้ในระเบียน  ซึ่งปรากฏในใบรายงานผล
การศึกษาด้วย 
  ข้อ 72. การลาพักไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการถูกให้พักการศึกษา ไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลาการ
เป็นนักศึกษาเกินกว่า 8  ปี ส าหรับการศึกษาภาคปกติ หรือเกินกว่า 10 ปี ส าหรับการศึกษาภาคสมทบนับจาก
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

หมวด 18 
การศึกษาปริญญาที่สอง 

 
  ข้อ 73. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง 
   73.1ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
   73.2 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  ข้อ 74. หลักเกณฑ์การค านวณปริญญาที่สอง 
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   74.1 ได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
ที่ขอศึกษาเป็นปริญญาที่สอง กรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรู้ ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจก าหนดให้ศึกษารายวิชาในหมวดนี้เพ่ิมเติมได้โดยให้นับหน่วยกิตต่างหาก ไม่ถือเป็น
หน่วยกิตสะสม 
   74.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรู้
เบื้องต้นบางรายวิชาอาจก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมรายวิชาเหล่านั้นได้ 
   74.3 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
   74.4 รายวิชาใดท่ีศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาตรีเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตัดออก 
   74.5 รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าสัญลักษณ์ C 
   74.6 การพิจารณารายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในปริญญาตรีเดิม ให้อยู่ในดุลพินิจของ
แต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา 
   74.7 การพิจารณารับหรือไม่รับนักศึกษาเข้าศึกษาปริญญาที่สองนั้น อยู่ในดุลพินิจ
ของมหาวิทยาลัย 
   74.8 การพิจารณาเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็นไปตามข้อ 54ของข้อบังคับนี้ 
   74.9 ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาที่สอง ไม่เกินสองเท่าของจ านวนเวลาที่ก าหนดไว้
ที่ต้องศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่การเริ่มเรียนครั้งแรก 
 

หมวด 19 
การลงโทษกรณีกระท าผิดระเบียบการสอบ 

 
  ข้อ 75.การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดข้อบังคับการสอบไล่ปลายภาค หรือการสอบระหว่างภาคให้
คณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และ/หรือคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดทุจริต หรือ 
ส่อเจตนาทุจริตหรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนักศึกษาผู้ กระท าความผิด   
ดังนี้ 
   75.1 ให้อธิการบดีสั่งให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วน
รายวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้วให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็น
รายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง 
   75.2 ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษา นักศึกษาผู้กระท าผิดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็น
อย่างน้อยการสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาผู้กระท าผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่
กระท าผิด หากภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษากระท าผิดเป็นภาคการศึกษาฤดูร้อนให้สั่งพัก
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่หนึ่ งของปีการศึกษาถัดไป  ยกเว้น นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาใน            
ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้สั่งพักในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และระยะเวลา
การศึกษาให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาปกติ  เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาตามปกติต้อง
ช าระค่ารักษาสถานภาพก่อน 
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   75.3 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรง ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพ
จากการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด 20 
การพ้นสภาพนักศึกษา 

 
  ข้อ 76. นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 
   76.1 นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษา
เป็นภาคแรก 
   76.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
   76.3 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร 
   76.4 นักศึกษาที่ลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ   
   76.5 ลาออก 
   76.6 ถึงแก่กรรม 
   76.7 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

หมวด 21 
ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 

  ข้อ 77. ระยะเวลาการศึกษา 
   77.1 นักศึกษาภาคปกติต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า                        
6 ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบ
ตามหลักสูตร 
   77.2 นักศึกษาภาคสมทบต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า                
7 ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบ
ตามหลักสูตร 
   77.3 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ
เทียบเท่าและต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
   77.4 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคปกติ ต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
4 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 8ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาครบ
ตามหลักสูตร 
   77.5 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคสมทบ ต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาศึกษา                       
ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า อย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และ
ต้องศึกษาครบตามหลักสูตร 
  ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ เป็น 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละหลักสูตร 
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  ข้อ 78. นักศึกษาส าเร็จการศึกษา เมื่อได้เรียนและสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาโดยต้องมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  
  ข้อ 79. การให้ปริญญา 
   นักศึกษาที่ขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   79.1 สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
   79.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   79.3 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม 
   79.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 80. การให้อนุปริญญา 
   นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.50 มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา ทั้งนี้การอนุมัติอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 81. ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อส านักทะเบียนและประมวลผล โดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีตามล าดับคณบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา 
  ข้อ 82. นักศึกษาต้องช าระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
  ข้อ 83. สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ข้อ 84. การให้ปริญญาเกียรตินิยมมีดังนี้ 
   84.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 84.1.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยสอบรายวิชา
ใดๆได้ F 
 84.1.2 นักศึกษาภาคปกติ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามก าหนดภายใน                 
8 ภาคการศึกษาปกติ (นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน 10 ภาค
การศึกษาปกติ) นักศึกษาภาคสมทบภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักรวมด้วย 
 84.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 84.2ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองนักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 84.2.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25ขึ้นไป และไม่เคยสอบวิชาใดๆ 
ได ้F 
 84.2.2 นักศึกษาภาคปกติต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามก าหนดภายใน 8 ภาค
การศึกษาปกติ (นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใน 10 ภาค                                
การศึกษาปกติ) นักศึกษาภาคสมทบภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพักรวมด้วย 
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   84.3 นักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม 
  ข้อ 85. มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป 

ข้อ86.การประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6ด้านคือ 
   (1)การก ากับมาตรฐาน 
   (2)บัณฑิต 
   (3)นักศึกษา 
   (4) อาจารย์   
   (5)หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
   (6)สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ87.การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างนอ้ยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
  ข้อ 88. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อบังคับปฏิบัติ  ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการ และการปฏิบัติไว้ใน
ข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ให้
ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  และค าสั่งการของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 
 
 
 

(ศาสตราพิชานดร.มารวยผดุงสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส  
 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญา สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

 
ประสบการณ์สอน             

รายวิชา SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
รายวิชา SS.205 SPORTS TECHNOLOGY 
รายวิชา SS.405 SPORTS SCIENCE PROJECT 
รายวิชา SS.221 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS TO 

THE PROFESSIONAL CAREER 
 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

Pavilas C, Suwanthada S and Chaiwatcharaporn C. (2015). The Tennis Strike 
Simulation Machine Identified and Confirmed Power Spot Location on Tennis Racket during 
Flat First Serve. Journal of Exercise Physiology online. 18(3): 14-26 

Pavilas C, Kanungsukkasem V, Lawsirirat C and Lorpipatana B. (2011). The first world 
accreditation testing laboratory for Sepaktakraw ball. Testing Research Center for Sports 
Material and Equipment (TRECS), Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University. 

ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส, ศิลปชัย สุวรรณธาดา และเฉลิม  ชัยวัชราภรณ์. (2559). การศึกษาโมเดลท านาย
ความเร็วสูงสุดในแต่ละจุดกระทบบนเอ็นหน้าไม้เทนนิสขณะเสิร์ฟลูกแฟล็ทของนักกีฬาเยาวชนชายทีมชาติ             
(A study on predictive impact model of tennis flat serve at racket’s maximum ball speed 
spot in national youth male players. Journal of Sports Science and Health. 17(3): 36-50. 

ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส และเฉลิม  ชัยวัชราภรณ์. (2557). การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสใน
การเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็ก เกต (Comparison in maximum ball velocity of 3-structural 
characteristic rackets using simulated tennis flat serve). J. Sports Sci. Tech. 14(2): 1-16. 
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2. อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย 
คุณวุฒิการศึกษา  

ปริญญา สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 

 
ประสบการณ์สอน             

รายวิชา SS.103 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
รายวิชา SS.201 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
รายวิชา SS.206 PHYSICAL FITNESS TESTING 
รายวิชา SS.302 PHYSICAL FITNESS TRANING 
รายวิชา SS.305 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM 1 
รายวิชา SS.306 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM 2 

 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

ณัฐฐาพร อะวิลัย และวรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ. การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมการ
ออกก าลังกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับ
ที่ 3 ประจ าเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560  

Nutthaporn Awilai, Vantana Subprasert and PathompornSombuttavee. Effect of 
palms cooling on cardiovascular responses and performances in tennis players. รายงานการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 27 พฤษภาคม 2560. 

วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ, ณัฐฐาพร อะวิลัยและนนชัย ศานติบุตร. การวิเคราะห์ความสามารถของ
นักกีฬ่าเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์ลีก. รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 27 พฤษภาคม 2560. 
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3. อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ 
คุณวุฒิการศึกษา  

ปริญญา สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 
ประสบการณ์สอน             

รายวิชา SS.102 CELL BIOLOGY  
รายวิชา SS.309 SPORTS PERFORMANCE ANALYSIS 
รายวิชา SS.310 MATCH ANALYSIS AND SCOUTING 
รายวิชา SS.311 ADVANCED SPORTS ANALYSIS AND DESIGN 

 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ, ณัฐฐาพร อะวิลัย และนนชัย ศานติบุตร. การวิเคราะห์ความสามารถของ
นักกีฬ่าเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์ลีก 2558. รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 27 พฤษภาคม 2560. 

ณัฐฐาพร อะวิลัย และวรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ. การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมการ
ออกก าลังกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับ
ที่ 3 ประจ าเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560  

Nutthaporn Awilai, Vantana Subprasert and PathompornSombuttavee. Effect of 
palms cooling on cardiovascular responses and performances in tennis player. รายงานการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 27 พฤษภาคม 2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

93 
 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์  
 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญา สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 

ED.P Physiology of Exercise Oklahoma State University,USA 2525 
M.A. Physiology of Exercise Central Missouri State University,USA 2522 
ค.บ. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 

 
ประสบการณ์สอน             

รายวิชา SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
รายวิชา SS.205 SPORTS TECHNOLOGY 

           รายวิชาSS.301  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
รายวิชา SS.405 SPORTS SCIENCE PROJECT 

 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

Pavilas C, Suwanthada S and Chaiwatcharaporn C. (2015). The Tennis Strike 
Simulation Machine Identified and Confirmed Power Spot Location on Tennis Racket during 
Flat First Serve. Journal of Exercise Physiology online. 18(3): 14-26 

ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส, ศิลปชัย สุวรรณธาดา และเฉลิม  ชัยวัชราภรณ์. (2559). การศึกษาโมเดลท านาย
ความเร็วสูงสุดในแต่ละจุดกระทบบนเอ็นหน้าไม้เทนนิสขณะเสิร์ฟลูกแฟล็ทของนักกีฬาเยาวชนชายทีมชาติ             
(A study on predictive impact model of tennis flat serve at racket’s maximum ball speed 
spot in national youth male players. Journal of Sports Science and Health. 17(3): 36-50. 

ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส และเฉลิม  ชัยวัชราภรณ์. (2557). การเปรียบเทียบความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสใน
การเสิร์ฟลูกแฟล็ทจากหน้าไม้แร็ก เกต (Comparison in maximum ball velocity of 3-structural 
characteristic rackets using simulated tennis flat serve). J. Sports Sci. Tech. 14(2): 1-16. 
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5. อาจารยพ์รชัย ลีน้อย 
คุณวุฒิการศึกษา  

ปริญญา สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบการศึกษา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2557 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

 
ประสบการณ์สอน             

รายวิชา SS.202 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE 
รายวิชา SS.301 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
รายวิชา SS.303 PRACTICAL IN SPORTS MEDICINE AND BASIC LIFE SUPPORTS 
รายวิชา SS.308 METHODS OF SPORTS TRAINING AND PERFORMANCE 

 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
 Leenoi P and Widjaja W. Effect of elastic compression stocking on cardiovascular 
responses and perceived exertion during walking and recovery. Journal of Sports Science and 
Technology 2016 Dec; 16(2): 57-66. 
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ภาคผนวก ค 

- ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
- ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

- ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
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ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา              
พ.ศ. 2556 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

             หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)    หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2561) 
ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

GE.100  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
GE.101  THAI FOR COMMUNICATION 
GE.121 LIVING IN MODERN SOCIETY AND ASEAN COMMUNITY 
GE.15x PHYSICAL EDUCATION 
GE.131 ART OF LIFE DEVELOPMENT 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.102  CELL BIOCHEMISTRY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
1(0-2-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

GE.100  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
GE.101  THAI FOR COMMUNICATION 
GE.121  WAYS OF KASEM 
GE.146  APPLICATION OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 
GE.15x 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.102  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-2-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 18 รวม 17 
ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

GE.102  THAI USAGE FOR CREATION 
GE.110  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
GE.123  LAW FOR DAILY LIFE   
GE.141  CONTEMPORARY MATHEMATICS 
GE.146  APPLICATION OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 
SS.103  BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
SS.104  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 
SS.221 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING 
TOWARDS TO THE PROFRESSIONAL CAREER 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
0(0-0-4) 

GE.110  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
GE.102  THAI USAGE FOR CREATION 
GE.123  LAW FOR DAILY LIFE    
GE.141  CONTEMPORARY MATHEMATICS 
GE.131  ART OF LIFE DEVELOPMENT 
SS.103  FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY 
SS.104  BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 18 รวม 19 
ภาคฤดูร้อน    
 

รวม  
ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

GE.145 APPLIED OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE 
GE.16x LANGUAGE & CULTURE 

 SS.201 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE  
SS.206 PHYSICAL FITNESS TESTING AND EVALUATION 

  SS.204 SPORTS PSYCHOLOGY 
  SS.208 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I 
SS.209 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TENNIS 

2(2-0-4) 
2(x-x-x) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

GE.142  ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
GE.143  APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
SS.205  BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
SS.210  PHYSICAL FITNESS TESTING 
SS.209  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  
SS.221  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
SS.231  SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS 

2(2-0-4) 
2(1-2-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

รวม 19 รวม 18 
ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

  GE.142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD  
SS.202 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE 

  SS.203 GENERAL ASPECTS OF SPORTS NUTRITION  
  SS.205 SPORTS TECHNOLOGY  
  SS.207 GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS 
  SS.309 SPORTS PERFORMANCE ANALYSIS 
SS.221 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING 
TOWARDS TO THE PROFESSIONAL CAREER 

2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6)  
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
0(0-0-4) 

GE.145  APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE 
SS.206  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE  
SS.208  SPORTS PSYCHOLOGY 
SS.207  SPORTS NUTRITION 
SS.222  PHYSICAL FITNESS CONDITIONING 
SS.232  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 
SS.223  GROUP EXERCISE TRENDS 1  

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

รวม 17 รวม 18 
ภาคฤดูร้อน    

 
รวม  

ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
  SS.301 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
  SS.302 PHYSICAL FITNESS TRAINING 
  SS.307 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 

  SS.304 NUTRITION AND HEALTH PROBLEMS 

SS.305 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM 1 
SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

SS.324  SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS 
SS.325  NUTRITION FOR HEALTH    
SS.326  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  
SS.333  PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 
SS.335  SCOUTING AND GAME ANALYSIS  
SS.311  GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2 

รวม 18 รวม 20 
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ตารางการเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อ) 
พ.ศ. 2556 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

            หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)                หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2561) 
ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

SS.303 PRACTICAL IN SPORTS MEDICINE AND BASIC LIFE 
SUPPORTS 
SS.308 METHODS OF SPORTS TRAINING AND 
PERFORMANCE 
SS.310 MATCH ANALYSIS AND SCOUTING 

  SS.210 SPECIFIC KNOWLEDGE OF FOOTBALL 
  SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE 
XXXXX FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

SS.334  METHODS OF SPORTS PERFORMANCE AND TRAINING 
SS.336  SPORTS ANALYTICS 
SS.341  STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR SPORTS 
SCIENCE 
SS.312  SPORTS TECHNOLOGY  
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2 
2 
3 

รวม 18 รวม 19 
ภาคฤดูร้อน    
SS.406 PROFESSIONAL EXPERIENCE  6(0-12-12) 

รวม 6 รวม  
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

SS.401 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
SS.402 STATISTICS AND RESEARCH FOR SPORTS SCIENCE 
SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE 
SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

SS.437  SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
SS.442  LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
SS.443  SPORTS SCIENCE PROJECT   
SS.445  THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING 

TOWARDS TO THE PROFESSIONAL CAREER 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
0(0-0-4) 

 
2 
3 

รวม 12 รวม 14 
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

  SS.405 SPORTS SCIENCE PROJECT 
  SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE  
  SS.XXX SPECIFIC ELECTIVE  
XX.xxx FREE ELECTIVE 

3(0-0-20) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

SS.444  PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
 
 

6(0-12-12) 
 
 

 

รวม 12 รวม 6 
รวมท้ังหมด 138 หน่วยกิต  รวมท้ังหมด 131 หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
ล าดับ หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คงเดิม 

2 ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Science Program in Sports Science 

ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Science Program in Sports Science 

คงเดิม 

3 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ชื่อย่อ    วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Sports Science) 
ชื่อย่อ B.Sc. (Sports Science) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ชื่อย่อ   วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Sports Science) 
ชื่อย่อ B.Sc. (Sports Science) 

คงเดิม 
 

4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต ลดลง 7 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อ) 

ล าดับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน่วยกิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน่วยกิต หมายเหตุ 
5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิตคงเดิม 
   ข้ออธิบายเพิ่มเติม 

1) ตามโครงสร้างของหมวดการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับจากเดิม 26 หน่วยกิตปรับเป็น 24               
หน่วยกิต 
2) ได้ปรับรายวิชาในกลุ่มเลือกศึกษาทั่วไปจากเดิม 4              
หน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต 

  

6 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 95 - เปลี่ยนรหสั  
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ลดลง 7 หน่วยกิต ดังนี้  
   1. วิ ชาแกนหน่ วยกิ ต             
คงเดิม   
   2. เพิ่ มหน่วยกิตหมวด
วิชาชีพ (การออกก าลังกาย
เพื่ อ สุ ขภ าพ ) จ าก  15 
หน่วยกิตเป็น 17 หน่วยกิต 
   3. เพิ่ มหน่วยกิตหมวด
วิชาชีพ (การฝึกซ้อมกีฬา
และแข่ งขั น ) จ าก  18 
หน่วยกิต เป็น 19 หน่วย
กิต 
   4. ลดจ านวนหน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรายวิ ชาเลื อก
เฉพาะด้าน จาก 18 หน่วย



มคอ.2 

100 
 

ล าดับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน่วยกิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน่วยกิต หมายเหตุ 
กิตเป็น 8 หน่วยกิต 

 วิชาแกน 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.104  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 
SS.102  CELL BIOLOGY 
SS.103  BASIC HUMAN ANATOMY AND 
PHYSIOLOGY 
SS.201  BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
SS.202  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE 
SS.203  GENERAL ASPECTS OF SPORTS NUTRITION 
SS.204  SPORTS PSYCHOLOGY 
SS.205  SPORTS TECHNOLOGY  
SS.206  PHYSICAL FITNESS TESTING AND 
EVALUATION 
SS.207  GENERAL ASPECTS OF SPORTS 
BIOMECHANICS 
SS.208  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I 

36 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-06) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

วิชาแกน 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.102  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 
SS.103  FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY  
SS.104  BASIC HUMAN ANATOMY AND 
PHYSIOLOGY 
SS.205  BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
SS.206  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE 
SS.207  SPORTS NUTRITION 
SS.208  SPORTS PSYCHOLOGY 
SS.209  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE 
SS.210  PHYSICAL FITNESS TESTING 
SS.311  GENERAL ASPECTS OF SPORTS 
BIOMECHANICS 
SS.312  SPORTS TECHNOLOGY 

36 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 

- เปลี่ยนรหสั  
- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- หน่วยกิตคงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิชาชีพ (การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) 
SS.301  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
SS.302  PHYSICAL FITNESS TRAINING 
SS.303  PRACTICAL IN SPORTS MEDICINE AND 
BASIC LIFE SUPPORTS 
SS.304  NUTRITION AND HEALTH PROBLEMS 
SS.305  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL 
PROGRAM 1 
 
 

15 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 
 

 วิชาชีพ (การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ) 
SS.221  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
SS.222  PHYSICAL FITNESS CONDITIONING 
SS.324 SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC 
LIFE SUPPORTS   
SS.325  NUTRITION FOR  HEALTH 
SS.326  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL 
PROGRAM  
SS.223  GROUP EXERCISE TRENDS 1 
 

17 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 
2(1-2-3) 

 

- เพิ่ ม ห น่ วยกิ ต ห ม วด
วิชาชีพ (การออกก าลังกาย
เพื่ อ สุ ข ภ า พ ) จ า ก                
15 หน่ วยกิ ต  เป็ น  17 
ห น่ ว ย กิ ต  โด ย เ พิ่ ม               
1  ร าย วิ ช า  จ านวน  2 
หน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้ในสายงานวิชาชีพ
การออกก าลั งกายเพื่ อ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 
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ล าดับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน่วยกิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาชีพ (การฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน) 
SS.209  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TENNIS 
SS.210  SPECIFIC KNOWLEDGE OF FOOTBALL 
SS.307  PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS 
TRAINING 
SS.308  METHODS OF SPORTS PERFORMANCE 
AND TRAINING 
SS.309  SPORTS PERFORMANCE ANALYSIS 
SS.310 MATCH ANALYSIS AND SCOUTING 
 
 
 
วิชาชีพ (โครงงานและการฝึกวิชาชีพ) 
SS.402  STATISTICS AND RESEARCH FOR SPORTS 
SCIENCE 
SS.401  LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
SS.405  SPORTS SCIENCE PROJECT     
SS.406  PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

18 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 
 

15 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(0-0-20) 
6(0-12-12) 

 

วิชาชีพ (การฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน) 
SS.231  SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL 
SPORTS 
SS.232  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 
SS.333  PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS 
TRAINING 
SS.334  METHODS OF SPORTS PERFORMANCE 
AND TRAINING 
SS.335  SCOUTING AND GAME ANALYSIS  
SS.336  SPORTS ANALYTICS  
SS.437  SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
 
วิชาชีพ (โครงงานและการฝึกวิชาชีพ) 
SS.341  STATISTICS AND RESEARCH 
METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE 
SS.442  LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS  
SS.443  SPORTS SCIENCE PROJECT     
SS.444  PROFESSIONAL EXPERIENCE 
SS.445  THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT 

AND PLANNING TOWARDS  TO THE 
PROFESSIONAL CAREER 

19 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
15 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 

6(0-12-12) 
0(0-0-4) 

 
 

- เพิ่ ม ห น่ วยกิ ต ห ม วด
วิชาชีพ (การฝึกซ้อมกีฬา
และแข่ งขั น ) จ าก  18 
หน่วยกิต เป็น 19 หน่วย
กิต เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
ในสายงานวิชาชีพการ
ฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน
มากยิ่งข้ึน 
- เพิ่ ม ร าย วิ ช า  1  วิ ช า            
ในกลุ่มวิชาชีพ (โครงงาน
และการฝึกวิชาชีพ) เพื่อให้
นั กศึ กษ าวางแผนการ
ท างานและพัฒนาตนเอง
เ พื่ อ สู่ ส า ย ง า น ที่                 
ตนวางเป้าหมายท า 

 วิชาเลือกเฉพาะด้าน   
(เลือกเรียนไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้) 
SS.217  FUNDAMENTALS IN ERGONOMICS 
SS.219  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE 2 
SS.220  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE 3 

18 
 
 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาเลือกเฉพาะด้าน  
(เลือกเรียนไม่ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้) 
SS.351  EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL 
POPULATIONS 
SS.352  GROUP EXERCISE TRENDS 2  

8 
 
 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 

ลดจ านวนหน่วยกิตหน่วย 
กิตรายวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
จาก 18 หน่วยกิตเป็น 8 
หน่วยกิต เนื่องจากย้ายบาง
รายวิชาใส่ ในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
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ล าดับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน่วยกิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน่วยกิต หมายเหตุ 
SS.306  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL 
PROGRAM 2 
SS.312  GROUP EXERCISE TRENDS 1 
SS.313  GROUP EXERCISE TRENDS 2 
SS.403  INTRODUCTION TO SPORTS BUSINESS 
MANAGEMENT 
SS.404  FINANCIAL ACCOUNTING AND BUDGETING 
FOR SPORTS 
SS.211  SPECIFIC KNOWLEDGE OF BOWLING 
SS.212  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TAKRAW 
SS.213  SPECIFIC KNOWLEDGE OF MUAY THAI 
SS.214  SPECIFIC KNOWLEDGE OF GOLF 
SS.215  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TAEKWONDO 
SS.216  SPECIFIC KNOWLEDGE OF BOXING 
SS.311  ADVANCED SPORTS ANALYSIS AND DESIGN 
SS 314  SPORTS NUTRITION 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

SS.353  SPORT MASSAGE 
SS.354 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN 
SPORTS SCIENCE 
SS.355  INTRODUCTION TO SPORTS BUSINESS 
MANAGEMENT 
SS.356  FINANCIAL ACCOUNTING AND 
BUDGETING FOR SPORTS 
SS.357  TENNIS 
SS.358  FOOTBALL 
SS.359  BOLWING 
SS.360  SEPAK TAKRAW 
SS.361  MUAY-THAI 
SS.362  GOLF 
SS.363  TAEKWONDO 
SS.364  BOXING 
SS.365  BASKETBALL 
SS.366  SWIMMING 
SS.367  BADMINTON 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

7 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6  
8 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

SS.221  THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT 
AND PLANNING TOWARDS  TO THE 
PROFESSIONAL CAREER 

 
0(0-0-4) 

 

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ (โครงงานและการฝึก
วิชาชีพ) 

  

 รวมทั้งหมด 138 หน่วยกิต  รวมทั้งหมด 131 หน่วยกิต   
 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา ทั้งหมด 44 รายวิชา 
 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา ทั้งหมด 47 รายวิชา 
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ล าดับ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หน่วยกิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน่วยกิต หมายเหตุ 
1. สร้างรายวิชาใหม่ 6 รายวิชาคือ SS.231, SS.232, 

SS.353, SS.365, SS.366 และ SS.367  
2. ปรับปรุงรายวิชา 31 รายวิชา 
3. ปรับปรุงรายวิชาและสับเปลี่ยนในโครงสร้างของ
หลักสูตร 5 รายวิชา 
3. คงเดิม  5 รายวิชา 
*ปิดรายวิชาเดิม 3 รายวิชา คือ SS.217, SS.220 และ 
SS.314 
 
เหตุผลประกอบ 
1) เพื่ อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย มุ่ งเน้นพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับเป้าหมายของหลักสูตร คือ 
ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล และผู้วิเคราะห์สมรรถนะและกีฬา 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ล าดับ หลักสูตร 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
1 วก.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 

SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงาน 
โอกาสในงานอาชีพโดยตรงและสายอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้เบื้องต้นในสาขาสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬา การโค้ชกีฬา นันทนาการศาสตร์ การจัดการ
และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
General knowledge of sports science; career path and 
other related professions; fundamental knowledge in 
sports physiology, sports psychology, sports 
pedagogy, recreation science, sports management 
and sports technology. 

คงเดิม  

2 วก.104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคม ี
SS.104 INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เบื้องต้นในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับกระบวนการทาง
เคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสิ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมสสารใน
ระดับต่าง ๆ กฎของชีวเคมีในการสร้างและเปลี่ยนแปลง
สารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ที่เรียกว่า กระบวนการเมแทบอ
ลิซึม การควบคุมการท างานของเอนไซม์ และโคเอนไซม์ 
ระบบของพลังงานเคมีในสิ่งมี ชีวิต การสลายและการ
สังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนของสิ่งที่มี
ชีวิต  
Introduction in human body about chemical 
processes in living organisms, including control of 
living matter. The laws of biochemistry govern all 
living organisms and living cells processes. By 
controlling information flow through biochemical 
signaling and the flow of chemical energy via 
enzyme-coenzyme catalyzed reactions through 
metabolism: biochemical processes give rise to 
the complexity of life.  

วก.102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี 
SS.102 INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิชาจาก 3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 

3 วก.102 เซลล์ชีววิทยา  
SS.102 CELL BIOLOGY  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ชีววิทยาของเซลล์ เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

วก.103 เซลล์ชีววิทยาพื้นฐาน 
SS.103 FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความรู้เบื้องต้นในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับกระบวนการทาง

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
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ล าดับ หลักสูตร 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ คุณสมบัติทาง
สรีรวิทยาและออร์แกแนนล์ของเซลล์  ปฏิ กิ ริยาต่ อ
สิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การแบ่งตัวและจนถึงการตายใน
ระดับโมเลกุล การค้นคว้าชีววิทยาของเซลล์ครอบคลุมทั้ง
สิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว อาทิเช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว 
รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากหลายๆ เซลล์รวมกันอย่างเช่น
มนุษย์ด้วย 
Cell biology is a scientific discipline that studies 
cells – their physiological properties, structure 
and the organelles, interactions with their 
environment, their life cycle, division and death in 
molecular level. Cell biology research 
encompasses both the great diversity of single-
celled organisms like bacteria and protozoa, as 
well as the many specialized cells in multicellular 
organisms such as humans. 

เคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสิ่งท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสสารใน
ระดับต่าง ๆกฎของชีวเคมีในการสร้างและเปลี่ยนแปลง
สารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ที่ เรียกว่า กระบวนการ          
เมแทบอลิซึม การควบคุมการท างานของเอนไซม์ และ          
โคเอนไซม์ ระบบของพลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิต การสลาย
และการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อน
ของสิ่งที่มีชีวิต  
Introduction in human body about 
chemical processes in living organisms, including 
control of living matter. The laws of 
biochemistry govern all living organisms and 
living cells processes. By controlling information 
flow through biochemical signaling and the flow 
of chemical energy via enzyme-coenzyme 
catalyzed reactions through metabolism: 
biochemical processes give rise to the 
complexity of life. 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ศาสตร์ที่นักศึกษา
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
รายวิชาอื่นได้ 

4 วก.103 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์  
SS.103 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
 
ความรู้ เบื้ องต้นแบบบูรณาการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ 
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิสนธิ การ
เจริญเติบโตของตัวอ่อน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชนิด
ของเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบโครงร่าง และระบบประสาท ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา 
Integrated basic knowledge on human body including 
fertilization and cell differentiation; anatomy 
(structure) and function of cells, tissues, muscles, 
skeletal bones and nervous system, cardiovascular 
system, respiratory system; corresponding laboratory 
included. 

วก.104 กายวิภาคและสรรีวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์ 
SS.104 BASIC HUMAN ANATOMY AND 

PHYSIOLOGY 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยารวมทั้งค าศัพท์ทาง
กายวิภาคของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อ
ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 
ระบบน้ าเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
The basics of human anatomy and physiology 
including anatomical terminology; knowledge 
on structure and functions of the organ systems 
of human body e.g., cells and tissues, skeletal, 
muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, 
respiratory, lymphatic, immune, digestive, 
urinary, and reproductive systems. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ศาสตร์ที่นักศึกษา
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
รายวิชาอื่นได้ 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 

5 วก.201 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพื้นฐาน  
SS.201 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
  หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการออกก าลังกาย พลังงานที่ใช้ใน
การออกก าลั งกาย ผลของการออกก าลั งกายต่ อการ

วก.205 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพื้นฐาน  
SS.205 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
หลักพ้ืนฐานของสรีรวิทยาการออกก าลังกาย พลังงานที่ใช้
ในการออกก าลังกาย  ปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย              

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/Organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Catalysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/Life
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ล าดับ หลักสูตร 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการออกก าลังกาย การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาการออกก าลัง
กาย 
  Basic principles of exercise physiology; energy used 
in exercise; the effects of exercise on the changes of 
various physiological systems: muscle, bone, nerve, 
cardiovascular, respiratory gastric-intestines and 
endocrine; factors affecting exercise, health-related 
fitness test, exercise for children, adults and elderly; 
laboratory practice in exercise physiology 

ผลของการออกก าลั งกายต่ อการเปลี่ ยนแปลงและ              
การปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ 
รวมทั้งปฏิบัติการออกก าลังกายที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
ต่างๆ 
 
Principles of exercise physiology; energy used in 
exercise; factors affecting exercise; effects of 
exercise on changes and adaptation of various 
physiological systems, e.g., muscular, skeletal, 
nervous, cardiovascular, respiratory, digestive and 
endocrine systems as well as exercise physiology 
laboratory that related various systems. 

รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 
 

6 วก.202 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น  
SS.202 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความส าคัญของ
เวชศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย รวมทั้ง
ปัญหา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับ
การบาดเจ็บทั้งในบุคคลทั่วไป เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ การ
เตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์กีฬาโดยเฉพาะ
ความรู้ด้านสารต้องห้ามในกีฬา 
Principles, meaning, scope, role and importance of 
sports medicine in sports and exercise activities. Also 
include in problems, cause, type, prevention and 
basic treatments in sports and exercise injuries in 
general adult, children, female and elderly. Sports 
medicine team preparation and management 
especially knowledge about prohibited substance in 
athletes. 

วก.206 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น  
SS.206 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความส าคัญ
ของเวชศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
ปัญหา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้น
ส าหรับการบาดเจ็บทั้งในบุคคลทั่วไป เด็ก สตรี และ
ผู้สูงอายุ การเตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์
กีฬา สารต้องห้ามในกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 
Principles, meaning, scope, role and importance 
of sports medicine in sports and exercise 
activities. Problems, cause, type, prevention and 
basic treatments in sports and exercise injuries 
in general adult, children, female and elderly. 
Sports medicine team preparation and 
management. Prohibited substances and 
methods in athletes, and knowledge of basic 
life supports. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 

7 วก.203 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการการกีฬา 
SS.203 GENERAL ASPECTS OF SPORTS NUTRITION 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการกับสุขภาพและการ
กีฬา ชนิดและคุณค่าของสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาหารกับสุขภาพและการกีฬา อาหารและเครื่องดื่มตาม
วัฒนธรรม กฎหมาย สังคมและสิ่ งแวดล้อม เช่น ฉลาก

วก.207 โภชนาการการกีฬา 
SS.207 SPORTS NUTRITION 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และการกีฬา ประเภทและคุณค่าของสารอาหารที่ ช่วย
ปรับปรุงและรักษา/คงสภาพ สมรรถนะที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการเล่นกีฬาและการออกก าลั งกาย ผลของ

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
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โภชนาการ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
ส าเร็จรูปส าหรับนักกีฬา   
Basic knowledge of food, nutrition, with regards to 
health, and sports; types of nutrients and their values; 
relationship between food, nutrition with regards to 
health, and sports. Food, drinks, and culture, 
legislation, society, and environment e.g. nutrition 
labeling, dietary supplements, commercial food and 
drinks for sports. 

ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและตัวช่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยา ฉลากโภชนาการและการค านวณค่าพลังงานที่
ได้รับ บทบาทของนักโภชนาการกีฬา การให้ค าปรึกษา
ทางด้านโภชนาการกีฬา โปรแกรมอาหารส าหรับนักกีฬา 
และนักโภชนาการประจ าทีมกีฬา   
Knowledge of dietetics and nutrition for health and 
sports; types of nutrients and their values to 
enhance and sustain optimal performance for sport 
and exercise; effects of nutritional ergogenic aids 
and supplementation on physiological changes; 
nutrition facts labels and dietary calories 
estimation; roles of sports nutritionists, sports 
nutrition counseling, dietary programs for athletes 
and sports nutrition team. 

ครอบคลุม 
 

8 วก.204 จิตวิทยาการกีฬา 
SS.204 SPORTS PSYCHOLOGY 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ 
ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียนรู้ และสภาวะทางกาย สิ่งเร้า
และความวิตกกังวล ความเครียดและการจัดการความเครียด 
แรงจูงใจ ความตั้งใจ และสมาธิในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
ความร่วมมือในทีมกีฬา ผู้น าและเทคนิคการทดสอบ การวัด 
และการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะทาง
จิตวิทยา 
Theories of sports psychology to apply in sports 
training and competition.  Psychological factors 
influencing emotion, feelings, behavior, learning, 
perception and physical stimulating issues.  Stress and 
anxiety, stress management, motivation, attention 
and meditation during training and competition. 
Teamwork, leadership, technical measurement and 
evaluation in sports psychological skills. 
 
 
 
 
 
 
 

วก.208 จิตวิทยาการกีฬา 
SS.208 SPORTS PSYCHOLOGY 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้พลังจิตใน
การสร้างสมรรถนะทางกีฬาให้สูงขึ้นในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน ด้วยการเรียนรู้ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อ
สมรรถนะทางกีฬา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การ
เรี ยนรู้  สภาวะทางกาย สิ่ งเร้ าและความวิตกกั งวล 
ความเครียด ความตื่นเต้น การจัดการความเครียด แรงจูงใจ 
ความตั้งใจ สมาธิ ความร่วมมือในทีมกีฬา และภาวะผู้น า 
รวมถึงเทคนิคการทดสอบ การวัด และการประเมินทาง
จิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะในการตั้งเป้าหมาย และ
สร้างพลังจิตด้วยการฝึกสมาธิ และจินตภาพเพื่ อเพิ่ ม
สมรรถนะทางกีฬา 
Theories of sports psychology to apply psychic 
power to increase sports performance in training 
and competition by learning psychological factors 
influencing sports performance, e.g., emotion, 
feelings, behavior, learning, perception, physical 
stimulating issues, stress, anxiety, stress 
management, motivation, attention, meditation, 
teamwork and leadership,  including technical 
assessment,  measurement and evaluation in 
sports psychological skills. Practical skill training in 
goal setting and psychic power enhancement by 
meditation and imagery to enhance sports 
performance. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา  
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 
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9 วก.205 เทคโนโลยีการกีฬา  

SS.205 SPORTS TECHNOLOGY  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภท และตัวอย่าง
เทคโนโลยีการกีฬา การประยุกต์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ค้นคว้าและอภิปรายความรู้ข้างต้น 
Definition, importance, roles, types and examples of 
sports technology, application of science and 
technology for sports training and competition, 
knowledge related to sports instrument and 
equipment, searching and discussing related to 
mentioned aspects.  

วก.312 เทคโนโลยีการกีฬา  
SS.312 SPORTS TECHNOLOGY  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 
 

10 วก.206  การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกาย 

SS.206 PHYSICAL FITNESS TESTING AND 
EVALUATION  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรง             
ทางกาย ความหมาย ความส าคัญ  ความรู้ เกี่ ยวกับ
องค์ ป ระกอบ และแบ บ ทดสอบ สมรรถภ าพ ต่ า งๆ                    
การทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์             
ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม การประเมินผลและ
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกาย 
Principle Knowledge of Physical fitness meaning, 
importance of testing, elements and physical 
types of testing, Testing methods by using 
scientific instrument and field test. Evaluation and 
advising in physical fitness improvement. 

วก.210 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
SS.210 PHYSICAL FITNESS TESTING 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้ทั่วไปและหลักการเกี่ยวกับการทดสอบความ
สมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย ความส าคัญ 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพ
ต่ างๆ  การทดสอบทางกายโดย ใช้ เครื่ อ งมื อทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม รวมถึง
การแปลผลการทดสอบทางกาย 
Knowledge and principle of physical fitness 
testing, meaning, importance, components, and 
various types of physical fitness testing; testing 
by scientific instrument in a laboratory and field 
test including interpretation of testing results. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 
 
 

11 วก.207 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา 
SS.207 GENERAL ASPECTS OF SPORTS 

BIOMECHANICS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
หลักกลศาสตร์พื้นฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของ
มนุษย์  ความสัมพันธ์ระหว่างในการใช้แรงความเร็ว 
ความเร่ง โมเมนตัน และความสมดุล มาใช้ร่วมกันกับการ
ท างานของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ เพื่อให้ เกิด

วก.211 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา 
SS.211 GENERAL ASPECTS OF SPORTS  

BIOMECHANICS 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดมิ           
 
 
 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา  
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 
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ประสิทธิภาพในการออกก าลังกายและกีฬา 
Basic mechanical in human body movement. 
Relationship between force velocity acceleration 
momentum and balance connection with muscle 
working bone and joint to improvement 
performance in sports and exercise. 

 
 

12 วก.208 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
SS.208 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขี้นในชีวิตประจ าวัน และทางกีฬา รวมถึงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการฟัง การอ่าน และการสื่อสาร 
Principal of english language applicable to the 
real lifes situations and sports. Training to improve 
skill listening, reading and communications. 

วก.212 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  
SS.212 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขั้นในชีวิตประจ าวัน และทางกีฬา การฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการฟัง การอ่าน และการ
สื่อสาร 
Principles of English language applicable to real 
life situations and sports; sports science specific 
training to improve listening, reading and 
communicationskills. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) 
 

13 วก.301 หลักการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
SS.301 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
การประยุกต์ทฤษฏีด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการ
ก าหนดโปรแกรมส าหรับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการฝึก หลักการและการเตรียม
ตัวในการออก าลังกายและตัวแปรต่างๆ ในการออกก าลัง
กาย รวมถึงการพักและการฟื้นตัวหลังจากการออกก าลัง
กาย วิธีวิทยาการในการฝึกเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต 
ความอดทน ความแข็งแรงและก าลังของกล้ามเนื้อ ความ
ยืดหยุ่นและประสาทสัมพันธ์ 
The application of theories in exercise physiology 
in organizing exercise programs for health; 
knowledge about basis, principles, preparation of 
training and variables of training, including rest 
and recovery mechanism after exercise. The 
training methodology to increase physical 
performance in terms of cardiovascular system, 
muscular endurance and strength, power, 
flexibility and coordination. 

วก.221 หลักการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
SS.221 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดมิ           

 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

14 วก.302 การเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย 
SS.302 PHYSICAL FITNESS TRAINING 

วก.222 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
SS.222 PHYSICAL FITNESS CONDITIONING  

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
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หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์
แข็งแรงทางกาย ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกก าลังกาย เพศ อายุ 
น้ าหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร หลักการฝึกในแต่ละด้าน 
การวางแผนและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 
Components and factors of physical fitness 
training that affect performance improvement of 
general people: principle of exercise, sex, age, 
weight, body size, temperature, food, and etc. 
Physical training principle on each component. 
Training program and methods to enhance 
physical performance. 
 

หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดมิ           
 

-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
 

15 วก.312 ออกก าลังกายกลุ่มตามนยิม 1 
SS.312 GROUP EXERCISE TRENDS 1 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้อต้นของการออกก าลัง
กายกลุ่มที่นิยมด้วยแอโรบิกดานซ์ การเป็นผู้น าแอโรบิก
ดานซ์ การวิเคราะห์และการประยุต์ใช้ทักษะแอโรบิกดานซ์ 
โดยอาศักยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
General knowledge, techniques and fundamental 
skills in group exercise trends with aerobic dance; 
aerobic dance leadership; analysis and application 
of aerobic dance skills based on sport science 
principles. 

วก.223 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 1 
SS.223 GROUP EXERCISE TRENDS 1 
หน่วยกิต: 2(1-2-3)   
 
ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการออก
ก าลังกายกลุ่ม ด้วยเสียงเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย 
สามารถวิเคราะห์และออกแบบการออกก าลังกายด้วย
เสียงเพลงข้ันพ้ืนฐาน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
General knowledge, techniques and basic skills 
in group exercises via rhythm or beat of songs 
with wide varieties of music styles; analysis and 
design exercise programs with fundamental 
musical rhythms based on sport science 
principles. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้อย่าง
ครอบคลุม 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
-จากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้านปรับให้
อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ 

16 วก.303 การฝึกปฏิบัติด้านเวชศาตร์กีฬาและการกู้ชีพพื้นฐาน 
SS.303 PRACTICAL IN SPORTS MEDICINE AND BASIC   

LIFE SUPPORTS  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
หลักการและวิธีให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับการบาดเจ็บและในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ การวัด
สัญญาณชีพ การห้ามเลือด การปฏิบัติในกรณีทางเดิน
หายใจอุดตันจากสิ่งแปลกปลอม การปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ ตา จมูกและหู ผู้ป่วยหมดสติ ช็อค ภาวะ
เสียเลือด การสูดดมหรือรับประทานสารพิษ แผลไฟไหม้ 
สัตว์พิษ การฝึกทักษะในการจัดการบาดแผล การห้ามเลือด 

วก.324 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน 

SS.324 SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE 
SUPPORTS   

หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
การบาดเจ็บทางการกีฬา การประเมินการบาดเจ็บ การ
จัดการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 
รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางกาย พื้นฐานและโครงสร้างของโปรแกรมการฟื้นฟู
และป้องกันการบาดเจ็บ การเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการ
เพื่อประเมินสภาพร่างกายขณะและภายหลังการบาดเจ็บ

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ
รายวิชา 
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การดาม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยคนจมน้ า และการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น 
Principle and practice in first-aid injuries and 
mass-casualty management. Measurement of vital 
signs, control of bleeding, management of foreign 
body airway obstruction (choking). First-aid 
treatments inn head, eyes, nose and ear injuries, 
unconscious, shock, bleeding, inhaled or ingested 
poisons, burns, poisonous animals. Practice in 
wound management, control bleeding, splinting, 
patient transportation, rescue near-drowning, and 
basic life support. 

ทางกีฬา   
 Sports injury, injury assessment, injury 
management, first aid including basic life support. 
Principle of physical rehabilitation, basic and 
structure of rehabilitation and injury prevention 
training program, methods and instruments 
selection for physical evaluation during and after 
sports injury. 
  

17 วก.304 โภชนาการและปัญหาสุขภาพ 
SS.304 NUTRITION AND HEALTH PROBLEMS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร และโภชนาการกับสุขภาพ   
ผลของอาหารและโภชนาการต่อการป้องกันและรักษาโรค
เรื้อรังต่างๆเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น 
อาหารเสริมสร้างความแข็งแรงและขนาดให้แก่กล้ามเนื้อ 
ความแข็งแรงของกระดูก และการให้อาหารเสริมส าหรับ
การควบคุมน้ าหนัก และเพื่อมีรูปร่างสมสัดส่วน 
Relationship between food, nutrition with regards 
to health, exercise, and sports. Food and nutrition 
to prevent and treatment of chronic diseases e.g. 
obesity, diabetes mellitus, hypertension, 
dyslipidemia, cardiovascular disease, joint 
diseases. Nutritional supplements for muscle and 
bone strengthening; nutritional management for 
weight control and body shape up. 

วก.325 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
SS.325 NUTRITION FOR HEALTH  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 
 

18 วก.305 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล 1  
SS.305 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL 

PROGRAM 1 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
การออกก าลังกายเฉพาะบุคคล โดยเน้นให้ เข้าใจถึงการ
วางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายในด้านความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และ
ความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล โดยสามารถวางแผนการฝึกและ
ก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ
บุคคลตามเป้าหมายที่ต้องการ  การเป็นครูฝึกในศูนย์ส่งเสริม

วก.326 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล  
SS.326 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL 

PROGRAM  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
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สุขภาพและฟิตเนส หรือศูนย์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเป็นผู้น าและให้ค าปรึกษา 
Personal training emphasizing on personalized 
physical fitness training program in cardiovascular 
system, muscular strength and flexibility; ability to 
plan and prescribe individualized program to achieve 
different required goals; learning to be effective 
personal trainer in fitness and wellness centers or 
sports centers, including leaderships and counseling 
skills. 

19  วก.231 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว 
SS.231 SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL 

SPORTS 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ความรู้ เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ ยว (ได้ แก่  เทนนิ ส 
แบดมินตัน ว่ายน้ า และกีฬาประเภทเดี่ยวที่เป็นที่นิยมอื่นๆ) 
ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้ง
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
Specific knowledge of individual sports (e.g., tennis, 
badminton, swimming and other popular individual 
sports) including basic skills, technique, specific 
training, analysis and application of sports science 
technology for strategies and tactics in competition; 
rules and etiquette in competition. 

-รายวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษาทันกระแส
และได้เรียนรู้ชนิด
กีฬาประเภทเดี่ยวที่
เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น
ช่วงเวลานั้น 

20  วก.232 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม 
SS.232 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ความรู้ เฉพาะทางกีฬาประเภทที ม (ได้ แก่  ฟุ ตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และกีฬาประเภททีมที่เป็นที่นิยม
อื่นๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา เกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้ง
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
Specific knowledge of team sports (e.g., soccer, 
volleyball, basketball and other popular sports) 
including basic skills, technique, specific training, 
analysis and application of sports science 
technology for strategies and tactics in competition; 

-รายวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษาทันกระแส
และได้เรียนรู้ชนิด
กีฬาประเภททีมที่
เ ป็ น ที่ นิ ย ม ใ น
ช่วงเวลานั้น 
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rules and etiquette in competition. 

21 วก.307 หลักการและปรัชญาการฝึกกีฬา 
SS.307 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS 

TRAINING  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความหมาย หลักการ และวิธีการใช้เทคนิคการฝึกและการโค้ช
กีฬาในรูปแบบต่างๆ การวางแผนโปรแกรมการฝึกและการโค้ช
กีฬา โปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬา ทั้งก่อนฤดูการแข่งขัน 
ระหว่าง และหลังฤดูการแข่งขัน การประเมินผลโปรแกรมการ
ฝึกและโค้ชกีฬา การวิเคราะห์ขอบข่ายและคุณค่าของหลักการ
และปรัชญาในการฝึกและการโค้ชกีฬา โดยอาศัยแนวโน้มของ
หลักปรัชญาในปัจจุบัน ศาสตร์และศิลป์ในการฝึกและโค้ชกีฬา 
Definition, principles and types of training and sports 
coaching techniques; planning for training and 
coaching programs; training and sports coaching 
programs before, during and after competition 
season; evaluation of training and sports coaching 
programs. Analysis of scope and value of principles 
and philosophy of sports training and coaching by 
using the trends of current philosophy; sciences and 
arts in sports training and coaching. 

วก.333 หลักการและปรัชญาการฝึกกีฬา 
SS.333 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS 

TRAINING  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
 

22 วก.308 กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสรมิสรา้งสมรรถภาพ 
ทางกาย                

SS.308 METHODS OF SPORTS TRAINING AND 
PERFORMANCE  

หน่วยกิต: 3(2-2-5)            
 
การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยา
การกีฬา โภชนาการการกีฬา และหลักการฝึกทางด้านกีฬา 
เพื่อน ามาสู่การศึกษารายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการวางแผน การฝึกซ้อมกีฬา และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะด้าน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
กีฬาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการประยุกต์ หลัก
ทฤษฏีของฝึกสู่การปฏิบัติในกีฬา 
Application of knowledge in physiology, 
biomechanics, sports psychology, sports nutrition 
and principle of sports training to study important 
components in sports training program and 
develop specific sports performance for 
systematic improvement by application of 
theories into practices in sports. 

วก.334 กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย                

SS.334 METHODS OF SPORTS TRAINING AND 
PERFORMANCE  

หน่วยกิต: 3(2-2-5)            
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
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23 วก.309 การวิเคราะหส์มรรถนะในเชิงกีฬา  

SS.309 SPORTS PERFORMANCE ANALYSIS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5)            
 
ความรู้ ในการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์เชิง
การเล่นทางกีฬา ทั้งในด้านเทคนิคและกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน ความเป็นมาในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการ
วิเคราะห์สมรรถนะทางการกีฬา จากผู้ฝึกสอนกีฬาในสนาม 
เป็นนักวิเคราะห์สมรรถนะทางการกีฬา เพื่อใช้วางแผน
ฝึกซ้อมนักกีฬา การท านายผลการแข่งขันกีฬา และการ
รายงานผลวิเคราะห์การแข่งขันกีฬาในเชิงลึก 
Knowledge in integrating various components of 
sports science to facilitate sports performance 
analysis both in techniques and tactics in 
competition; technological development history 
in sports performance analysis from field coaches 
to sports performance analysts for athlete training 
programming, predicting competition results and 
broadcasting in depth analysis results. 

วก.335 การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม 
SS.335 SCOUTING AND GAME ANALYSIS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนกลับในกระบวนโค้ช
กีฬา ปัจจัยหลักในการประสบผลส าเรจ็ ของกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกติกาเทคนิค และแทคติค               
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตลอดจนการฝึกสร้างทักษะ 
ในการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม สรุปผล และ
ป้อนกลับ ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหาร โดยใช้
เทคโนโลยีการวิเคราะห์เกม 
Knowledge, understanding about feedback in 
coaching process and key success factors in 
various categories of sports within the 
framework of laws of the game, techniques and 
tactics in training and competition including skill 
training in scouting and game analysis, 
summarizing and providing feedback to 
athletes, coaches, and management by using 
game analysis technology. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ปรับใช้ใน
การเรียนวิชาอื่นที่
สอดคล้องได้ดียิ่งข้ึน
และสามารถใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 

24 วก.310 การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสอดแน  
SS.310 MATCH ANALYSIS AND SCOUTING 
หน่วยกิต: 3(2-2-5)            
 

ความหมาย หลักการ และแหล่งที่มาของข้อมูล รูปแบบของ
การวิเคราะห์การแข่งขัน วัตถุประสงค์ การเลือกวิธีที่ใช้การ
วิเคราะห์ เครื่องมือและการออกแบบ การรวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม การเตรียมการเพื่อการ
สอดแนม การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย 
ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ และแนวทางในการปรับเทคนิคและ
กลยุทธ์ 
Definition, principles and sources of data; analysis 
models, objectives; selection of methods used in 
analysis; equipment and design, data collection, 
analysis of opposing players; scouting preparation, 
recording; analyzing pros and cons, advantages 
and disadvantages, and approaches in adjusting 
techniques and strategies. 

วก.336 การวิเคราะห์กีฬา 
SS.336 SPORTS ANALYTICS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 

การใช้สถิติ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการประมวลผล
การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ของผู้เล่น ปัจจัยแวดล้อม 
เทคนิค และแทคติค ท่ีมีผลต่อการแพ้ชนะ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงสมรรถนะของนักกีฬาและทีม การวางแผนการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขัน การท านายผลการแข่งขัน               
การบริหารทีมกีฬา การประเมินค่าตัวนักกีฬาท่ีสอดคลอ้ง
กับสมรรถนะในการแข่งขัน 
Application of statistics and data science in 
processing scouting and game analysis data for 
correlating various variables about players, 
surrounding factors, techniques and tactics 
influencing game outcomes for training and 
competition planning, result forecasting, team 
management, and value assessment of players 
with respect to their performance in 
competition.  

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ปรับใช้ใน
การเรียนวิชาอื่นที่
สอดคล้องได้ดียิ่งข้ึน
และสามารถใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 

25 วก.311 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมกีฬาขั้นสูง                                       
SS.311 ADVANCED SPORTS ANALYSIS AND DESIGN 

วก.437 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา 
SS.437 SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
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ล าดับ หลักสูตร 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
หน่วยกิต: 3(2-2-5)            
 
หลักการและวิธีการใช้เทคนิคการฝึก และการโค้ชกีฬาใน
รูปแบบต่างๆ การวางแผนโปรแกรมการฝึกและการโค้ช
กีฬาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง การวิเคราะห์การแข่งขันและการ
ฝึกซ้อม และออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬา ทั้งก่อนฤดู
การแข่งขัน ในระหว่างฤดูการแข่งขัน และหลังฤดูการ
แข่งขัน การประเมิลผลและและพัฒนาประสิทธิภาพ
โปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬา 
Principles and types of sports training and 
coaching; planning for training and coaching 
programs using advanced technology; sports 
competition and training analysis and programs 
design for pre- competition, in-season and after 
competition; evaluation and development of 
effective and efficient sports training programs. 

หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์การวิเคราะห์เกม 
กับองค์ความรู้ทางด้านสมรรถนะทางกาย จิต และปัญญา 
เพื่ อวิ เคราะห์สมรรถเชิงกีฬาเป็นองค์ รวม โดยใช้
เทคโนโลยีการกีฬาในการสร้างความเป็นเลิศทางกีฬา ใน
การติดตามตัวแปรสมรรถนะทางกาย จิต และปัญญา
ในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน 
Integration of body of knowledge in sports 
analytics with physical, mental and intellectual 
performance for holistic sports performance 
analytics using sports technology for creating 
sports excellence by tracking physical, mental 
and intellectual variables during training and 
competition. 

-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ปรับใช้ใน
การเรียนวิชาอื่นที่
สอดคล้องได้ดียิ่งข้ึน
และสามารถใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
-จากกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้านปรับให้
อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ 
 

26 วก.402 สถิติและการวิจยัส าหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 
SS.402 STATISTICS AND RESEARCH FOR               

SPORTS SCIENCE  
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
แนวโน้มในปัจจุบันของสถิติ และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ก ารกี ฬ า  ก าร เลื อ ก หั วข้ อ วิ จั ย  วิ ธี วิ ท ย าก ารวิ จั ย                      
อันประกอบด้ วยการตั้ งสมมติฐาน การสุ่ มตั วอย่ าง                  
การเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง
การแปลผล และการสรุปผล 
Current trends of statistics and research in the 
field of sports science; selection of research and 
topics; research methodology including 
hypothesis development, randomization, group 
selection, data collection and analysis, 
interpretation and conclusion. 

วก.341 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

SS.341 STATISTICS AND RESEARCH 
METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE  

หน่วยกิต: 3 (3-0-6) 
 

สถิติประเภทต่าง ๆ การค านวณ การแปลผล  และ
น าไปใช้ในระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา              
การเลือกหัวข้อวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย อันประกอบด้วย
การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มศึกษา 
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแปลผล และ              
การสรุปผล 
Statistics, its classification, calculation, 
interpretation and application in research 
methodology in the field of sports science; 
selection of research and topics; research 
methodology including hypothesis 
development, randomization, group selection, 
data collection and analysis, interpretation and 
conclusion. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิช าให้ ค รอบ
ค บุ ม เนื้ อ ห าม าก
ยิ่งข้ึน 
 

27 วก.401 กฎหมายและจริยธรรมดา้นการกีฬา  
SS.401 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความหมายของจริยธรรม และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการกีฬา  ความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพกีฬาด้านต่าง 

วก.442 กฎหมายและจริยธรรมดา้นการกีฬา  
SS.442 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมพื้ นฐานส าหรับ            
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการกีฬา ความตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกีฬา

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิช าให้ ค รอบ
ค บุ ม เนื้ อ ห าม าก
ยิ่งข้ึน 
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ล าดับ หลักสูตร 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
ๆ ความสัมพันธ์กับวิชาชีพอื่น ๆ และจริยธรรมพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับหรือข้อมูลขององค์กรหรือ
ลูกค้าและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ การถ่ายทอดข้อมูล 
การเคารพและปกป้องสิทธิทางปัญญา 
The meaning of ethics and profession ethics in 
sports, awareness on responsibility and the role 
of sports professional, relationship along with 
other professions and a common sense in 
confidentiality or corporate data or customer data 
and profession interpersonal, data propagation, 
respect and protection of patent. 

และการออกก าลังกายที่สัมพันธ์กับกฎหมายไทย กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กีฬาและสุขภาพ พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับ          
ขององค์กรกีฬา การเจรจาต่อรองสัญญาและข้อตกลงด้าน
การกีฬา ลิขสิทธิ์ และการอนุญาโตตุลาการ 
The meaning of ethics and profession ethics in 
sports, awareness on responsibility, the role of 
sports and fitness practitioner in relation to the Thai 
law, civil and commercial code, business law 
related to sports and health, act of parliament and 
regulation related to sports, sports contract 
negotiation and agreement, rights and arbitration. 

28 วก.405 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SS.405 SPORTS SCIENCE PROJECT SCIENCE  
หน่วยกิต: 3(0-0-20) 
 
  โครงงานเฉพาะเรื่องเป็นการท างานกลุ่ม (2-3 คน) หรือ
เดี่ยวภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละ
กลุ่มจะต้องท าการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายที่เลือกไว้ อย่างเป็นระบบ  เพื่อการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบตามขั้นตอนของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โครงงานที่ท าจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิค นักศึกษาต้องส่งเอกสาร
ประกอบ ผ่านการสอบปากเปล่า และการน าเสนอโครงงาน 
This course is a project-based individual or group 
(3) study investigation. Students will work under 
the supervision of faculty member(s). Each group 
must choose to conduct a systematic 
investigation of exercise science problem of its 
choice in order to analysis and design according 
to the concept and process of sports science.  
Project topic must require a substantial 
background in sports science and the application 
of studied concepts and techniques. Students 
must complete submit formal documentation, 
and pass the oral examination and project 
presentation of their projects. 

วก.443 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SS.443 SPORTS SCIENCE PROJECT SCIENCE  
หน่วยกิต: 3(1-4-4) 
 
โครงงานเฉพาะเรื่องเป็นการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้อง
ท าการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายที่
เลือกไว้ อย่างเป็นระบบ  เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบตามขั้นตอนของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โครงงานที่ท าจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกายรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคนักศึกษาต้องส่งเอกสาร
ประกอบ ผ่านการสอบปากเปล่าและการน าเสนอโครงงาน 
This course is a project-based individual or group 
study investigation. Students will work under the 
supervision of faculty member(s). Each group 
must choose to conduct a systematic 
investigation of exercise science problem of its 
choice in order to analysis and design according 
to the concept and process of sports science.  
Project topic must require a substantial 
background in sports science and the 
application of studied concepts and techniques. 
Students must complete submit formal 
documentation, and pass the oral examination 
and project presentation of their projects. 

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิช าให้ ค รอบ
ค บุ ม เนื้ อ ห าม าก
ยิ่งข้ึน 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 3(1-4-4) 
 

29 วก.406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
SS.406 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
หน่วยกิต: 6(0-12-12) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับ

วก.444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
SS.444 PROFESSIONAL EXPERIENCE                       
หน่วยกิต: 6(0-12-12) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับ

-เ ป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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ความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องน าความรู้
ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะ
แวดล้อมการท างานจริง ภายใต้การก ากับดูแลของสถาน
ประกอบการนั้น  โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง หรือ
อยู่ในโปรแกรมนี้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้อง
แสดงงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้วต้องจัดส่ง และน าเสนอรายงานใน
รูปแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด 
Professional experience in a given organization 
approved by the faculty. Student must apply the 
acquired knowledge and skill in the actual 
working environment for at least 300 hours or to 
take this program one semester. Written report 
must be submitted and presented in prescribed 
format at the end of practicing period. 

ความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องน าความรู้
ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกตใ์ช้และฝึกทักษะในภาวะ
แวดล้อมการท างานจริง ภายใต้การก ากับดูแลของสถาน
ประกอบการนั้น  โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์และ
ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และต้องแสดงงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการฝกึประสบการณว์ิชาชีพแล้ว
ต้องจัดส่ง และน าเสนอรายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชา
ก าหนด  
Professional experience in a given 
organization approved by the faculty. Student 
must apply the acquired knowledge and skills 
in actual working environment for at least 12 
weeks but at maximum 16 weeks. Written 
report must be submitted and presented in 
prescribed format at the end of apprenticing 
period.   

 

30 วก.221 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสูส่าย
งานอาชีพ 

SS.221 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT 
AND PLANNING TOWARDS PROFESSIONAL 
CAREER 

หน่วยกิต: 0(0-0-4) 
 
เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์
ความรู้ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้
ผู้ เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มี ในตนอย่างเต็มที่ 
สามารถเลือก และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ 
ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม
สร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน 
เน้นการจัดกิจกรรมที่กระบวนการ ด้วยรูปแบบ และวิธีการ
ที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มี
ความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจต
คติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
Emphasizing on activities integrating knowledge 
and content for sustainability learning, including 

วก.445 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสูส่าย
งานอาชีพ 

SS.445 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT 
AND PLANNING TOWARDS PROFESSIONAL 
CAREER 

หน่วยกิต: 0(0-0-4) 
 
การจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ค้นพบและใช้
ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจได้
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ประสบการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม 
สู่การวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน
แล้วต้องมี ช่ัวโมงสะสมประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 40 
ช่ัวโมง จาก 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา และน าเสนอ
รายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด 
The activities integrating knowledge and content, 
sustainability learning, including the ability in 
finding out their potentiality, selecting and making 
decision by themselves with reasonability and 
suitability; emphasizing on strengthening soft skill, 
experience, emotion quotient, maturity, legal and 
ethics, activities in developing soft skill, activities 
enhancing learning efficiency, to planning their 
lives and career path efficiently. Have activity at 

-เปลี่ยนรหัส 
-จากหมวดวิชาฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนามปรับให้
อยู่ ในกลุ่มวิชาชีพ 
(โครงงานและการ
ฝึกวิชาชีพ) 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
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the ability in finding out their potentiality, 
selecting and making decision by themselves with 
reasonability and suitability, planning their lives 
and career path efficiently; emphasizing on 
strengthening soft skill, emotion quotient, 
maturity, legal and ethics, activities in developing 
soft skill, activities enhancing learning efficiency. 
Emphasizing on activities in getting experience 
from hand-on practice to be meaningful and 
worthy to develop the body, mind, intellect, 
emotion, and society, to strengthen attitude, life 
value; to cultivate virtue and desirable values, to 
encourage to know and understand oneself, to 
build awareness in nature and environment, to be 
able to adjust and conduct oneself to be 
beneficial to society, nation, and live a healthy 
and happy life. 

least 3 hours per week, a minimum of 40 hours 
of experience is required from 45 hours per 
semester, presented in prescribed format at the 
end of semester. 
 

31 วก.306 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะ            
บุคคล 2 

SS.306 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL                  
PROGRAM 2 

หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
การออกก าลังกายเฉพาะบุคคลกลุ่มพิเศษ โดยเน้นให้เข้าใจ
ถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายของ
ระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความ
อ่อนตัวเฉพาะบุคคล โดยสามารถวางแผนการฝึก และ
ก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่
ละบุคคลของกลุ่มพิเศษ อาทิเช่น ผู้สูงอายุ โรคอ้วน ผู้ที่เริ่ม
มีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึง การเป็น
ผู้น าและให้ค าปรึกษาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวลเนส 
หรือศูนย์ดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Personal training emphasizing on physical fitness 
training program in cardiovascular system, 
muscular strength and flexibilities; specific 
program as medical fitness program planning for 
special people such as older adults, obesity, mild 
hypertention and diabetes mellitus; appropriate 
training method for special people, including 
leaderships skill and mentoring in fitness and 
wellness center or health care in hospital. 
 

วก.351 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายส าหรับ
บุคคลกลุม่พิเศษ   

SS.351 EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL 
POPULATIONS 

หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
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32 วก.313 ออกก าลังกายกลุ่มตามนยิม 2 

SS.313 GROUP EXERCISE TRENDS 2 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้ทั่วไป และประวัติของโยคะในการออกก าลังกายกลุม่
ที่นิยม ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติท่าโยคะต่อการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ  และอารมณ์ การฝึกท่าโยคะ การฝึกหายใจ
ให้ถูกต้องขณะปฏิบัติโยคะ การจัดวางแนวร่างกาย การจัด
สมดุล การประสานการเคลื่อนไหวและการผ่อนคลาย การ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ปลอดภัยตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  
General knowledge and history of Yoga in group 
exercise trends; useful of Yoga practice for 
developing physical mental health and emotion; 
the practice of Yoga posture; breathing 
techniques during the practice, alignment, 
physical balance, coordination of movement and 
relaxation; the right safety on physical movement 
on the basement of sports science principles. 

วก.352 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 2 
SS.352 GROUP EXERCISE TRENDS 2 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของการเป็นผู้น าการออกก าลัง
กายกลุ่มที่นิยม วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการออก
ก าลังกายโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนรู้
สู่การเป็นผู้น าการออกก าลังกายที่นิยมและร่วมสมัย             
ซึ่งมุ่งหวังในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ 
กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและการทรงตัว    
Basic skills and techniques in leading group 
exercise; analyzing and designing physical 
activities/exercise program based on sports 
science principles; learning to be an exercise 
leader of popular and contemporary workout 
that enhances circulatory, respiratory and 
muscular systems, flexibility and balance. 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 
 

33  วก.353  การนวดทางกีฬา. 
SS.353 SPORT MASSAGE 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
หลักการ ทักษะ และเทคนิคการนวดทางกีฬา ผลของการ
นวดต่อการตอบสนองของร่างกาย ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม
ส าหรับการนวด รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การเลือก
เทคนิคการนวดทางกีฬาที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ตาม
ความต้องการทางกีฬาและสุขภาพ   
Principles, skills and techniques of sport 
massage; effects of massage on physiological 
responses, indications and contraindications for 
massage, including professional ethics; choices 
of various massage techniques applicable to 
sports and health needs. 

-รายวิชาใหม ่

34 วก.219 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 
SS.219 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE 2 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
พื้นฐานของการใช้ภาษาอังกฤษกับประเภทกีฬาต่างๆ 
ความหมายของค าศัพท์และส านวนในการสื่อสารที่จ าเป็น
ต่อกีฬาและการออกก าลังกายในปัจจุบัน เข้าใจความหมาย
และหลักของอ่านโฆษณา บทความทางกีฬาส าหรับ

วก.354 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
SS.354 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN 
SPORTS SCIENCE 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้นการฝึก
ฟังข่าว บทสนทนา และเน้นการอ่านบทความด้าน

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
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สาขาวิชา ความแตกต่างของการใช้ภาษาในวัฒนธรรมต่างๆ 
รวมถึงทักษะการฟัง และสื่อสารเชิงกีฬา 
Basic English language structure in sports 
activities. Vocabulary meaning and idiom in sports 
and exercise verbal and communication in recent 
days. Understanding definition and article of sport 
advertising reading for academic purpose. Verity 
of sports and cultures differences through the 
internet medium by considering listening and 
speaking. 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกการเขียนรายงานวิจัยและ
บทความ รวมทั้ งการ เตรียมตั วสอบ เพื่ อ       ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือเรียนต่อ 
Study and practice English skills, listening, news, 
conversations and reading articles on sports 
science, and practicing in writing articles, 
including preparation for professional 
experience or further study.  
 

 

35 วก.403  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา 
SS.403 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS  

MANAGEMENT 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
หลักการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ลักษณะของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออกก าลังกาย แนวคิด
และตัวแบบคุณภาพการบริหาร อีกทั้งกิจกรรมหลักในการ
ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
ผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึง
เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ  และศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจด้านกีฬาและการออกก าลังกาย
ตลอดจนจริยธรรมในธุรกิจ 
Principle in conducting business, business types, 
characteristics of service business sports and 
exercise business industry, concepts and model 
of service quality,  the main of business functions 
such as finance, accounting marketing, production 
and human resource management, business 
documents and study about business problems 
relating to sports and exercise business and 
business ethics. 

วก.355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา 
SS.355 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS  

MANAGEMENT 
หน่วยกิต: 2(2-0-4) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(2-0-4) 
 

36 วก.404 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา 
SS.404 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS 

MANAGEMENT 
หน่วยกิต: 3(3-0-6) 
 
การเงินทางการกีฬา แนวคิดการเงินพื้นฐาน ระบบการเงิน
และวิธีการด าเนินงาน โครงสร้างทางธุรกิจ หลักการ
วิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน การประมาณการทางเงิน
และการวางแผนทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา วิธีการ

วก .356 ก ารจั ด ก ารด้ าน ก าร เงิน  ก ารบั ญ ชี แล ะ
งบประมาณธุรกิจกีฬา  

SS.356 FINANCIAL ACCOUNTING AND BUDGETING 
FOR SPORTS 

หน่วยกิต: 2(2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(2-0-4) 
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วางแผนทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน การได้ รับการ
สนับสนุนเงินทุน ทุนเรือนหุ้น และพันธบัตร การจัดการทาง
การเงิน งบการลงทุน การจัดการการเงินระยะสั้น การ
จัดการสินค้าคงคลังและผลผลิต ผลก าไร ภาษีและกฎหมาย 
ก าไรหลังหักค่าใช้จ่าย 
The basics of sport financial issues including basic 
financial concepts, financial system and how they 
operate, principles of financial analysis, financial 
statement, forecasts, and planning, time value of 
money, approaches to financial planning, capital 
structuring, obtaining funding, capital stocks, bonds 
financial management, capital budgeting, short-term 
financial management, inventory and production 
management, profits, taxation and legal issues, 
spending and earning. 

37 วก.209 ความรู้เฉพาะทางกีฬาเทนนิส 
SS.209 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TENNIS 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬาเทนนิส กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬาเทนนิสอาชีพ การวิ เคราะห์และการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬาเทนนิส โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of tennis; strategies and 
methods in competition; rules and etiquette in 
competition, officiating, law of professional sports; 
analysis and application of technology for tennis 
through sports science principles. 
 

วก.357 กีฬาเทนนิส 
SS.357 TENNIS 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
-จากกลุ่ ม วิช าชีพ
ปรับให้อยู่ ในกลุ่ม
วิ ช า เลื อ ก เฉพ าะ
ด้าน 

38 วก.210 ความรู้เฉพาะทางกีฬาฟุตบอล 
SS.210 SPECIFIC KNOWLEDGE OF FOOTBALL 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬาฟุตบอล กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬาฟุตบอลอาชีพ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬาฟุตบอล โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

วก.358 กีฬาฟุตบอล 
SS.358 FOOTBALL 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
-จากกลุ่ ม วิช าชีพ
ปรับให้อยู่ ในกลุ่ม
วิ ช า เลื อ ก เฉพ าะ
ด้าน 
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Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of football; strategies 
and methods in competition; rules and etiquette 
in competition, officiating, law of professional 
sports; analysis and application of technology for 
football through sports science principles. 

39 วก.211 ความรู้เฉพาะทางกีฬาโบว์ลิ่ง 
SS.211 SPECIFIC KNOWLEDGE OF BOWLING  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬาโบว์ลิ่ง กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬาโบว์ลิ่ งอาชีพ การวิ เคราะห์และการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬาโบว์ลิ่ง โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of bowling; strategies 
and methods in competition; rules and etiquette 
in competition, officiating, law of professional 
sports; analysis and application of technology for 
bowling through sports science principles. 

วก.359 กีฬาโบว์ลิ่ง 
SS.359 BOWLING  
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 

40 วก.212 ความรู้เฉพาะทางกีฬาตะกร้อ 
SS.212 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TAKRAW 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬาตะกร้อ กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬาตะกร้ออาชีพ การวิ เคราะห์และการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬาตะกร้อ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of takraw; strategies and 
methods in competition; rules and etiquette in 
competition, officiating, law of professional sports; 
analysis and application of technology for takraw 
through sports science principles. 

วก.360 กีฬาเซปัก ตะกร้อ 
SS.360 SEPAK TAKRAW 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 
 

41 วก.213 ความรู้เฉพาะทางกีฬามวยไทย 
SS.213 SPECIFIC KNOWLEDGE OF MUAY-THAI 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 

วก.361 กีฬามวยไทย 
SS.361 MUAY-THAI  
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
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ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬามวยไทย กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬามวยไทยอาชีพ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬามวยไทย โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of muay-thai; strategies 
and methods in competition; rules and etiquette 
in competition, officiating, law of professional 
sports; analysis and application of technology for 
muay-thai through sports science principles. 

ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม เป็น 2(1-2-3) 
 
 

42 วก.214 ความรู้เฉพาะทางกีฬากอล์ฟ 
SS.214 SPECIFIC KNOWLEDGE OF GOLF  
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬากอล์ฟ กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬากอล์ฟอาชีพ การวิ เคราะห์และการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีส าหรับกีฬากอล์ฟ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of golf; strategies and 
methods in competition; rules and etiquette in 
competition, officiating, law of professional sports; 
analysis and application of technology for golf 
through sports science principles. 

วก.362 กีฬากอล์ฟ 
SS.362 GOLF   
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 
 

43 วก.215  ความรู้เฉพาะทางกีฬาเทควันโด    
SS.215 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TAEKWONDO 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬาเทควันโด กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬาเทควันโดอาชีพ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
เท ค โน โล ยี ส าห รั บ กี ฬ า เท ควั น โด  โด ยอาศั ยห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of taekwondo; strategies 
and methods in competition; rules and etiquette 
in competition, officiating, law of professional 

วก.363 กีฬาเทควันโด    
SS.363 TAEKWONDO 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
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sports; analysis and application of technology for 
taekwondo through sports science principles. 

44 วก.216 ความรู้เฉพาะทางกีฬามวยสากล 
SS.216 SPECIFIC KNOWLEDGE OF BOXING 
หน่วยกิต: 3(2-2-5) 
 
ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อม
เฉพาะของกีฬามวยสากล กลยุทธ์และวิธกีารในการแข่งขัน 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมาย
กีฬามวยสากล การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส าหรับกีฬามวยสากล โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of boxing; strategies and 
methods in competition; rules and etiquette in 
competition, officiating, law of professional sports; 
analysis and application of technology for boxing 
through sports science principles. 

วก.364 กีฬามวยสากล 
SS.364 BOXING 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ค าอธิบายรายวิชา คงเดิม 

-เปลี่ยนรหัส  
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิตราย
วิ ช าจาก  3(2-2-5) 
เป็น 2(1-2-3) 
 
 

45  วก.365 กีฬาบาสเกตบอล 
SS.366 BASKETBALL 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ความรู้ เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการ
ฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาบาสเกตบอล กลยุทธ์และวิธีการ
ในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาบาสเกตบอล การวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาบาสเกตบอล โดย
อาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of basketball; 
strategies and methods in competition; rules 
and etiquette in competition, officiating, law of 
professional sports; analysis and application of 
technology for basketball through sports 
science principles. 

-รายวิชาใหม ่

46  วก.366 กีฬาว่ายน้ า 
SS.366 SWIMMING 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ความรู้ เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการ
ฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาว่ายน้ า กลยุทธ์และวิธีการในการ
แข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน 
กฎหมายกีฬาว่ายน้ า การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้

-รายวิชาใหม ่
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เทคโนโลยีส าหรับกีฬาว่ายน้ า โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of swimming; 
strategies and methods in competition; rules 
and etiquette in competition, officiating, law of 
professional sports; analysis and application of 
technology for swimming through sports science 
principles. 

47  วก.367 กีฬาแบดมินตัน 
SS.367  BADMINTON 
หน่วยกิต: 2(1-2-3) 
 
ความรู้ เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการ
ฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน กลยุทธ์และวิธีการใน
การแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสิน กฎหมายกีฬาแบดมินตัน การวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับแบดมินตัน โดยอาศัยหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
Specific knowledge, techniques, fundamental 
skills and specific training of badminton; 
strategies and methods in competition; rules 
and etiquette in competition, officiating, law of 
professional sports; analysis and application of 
technology for badminton through sports 
science principles. 

-รายวิชาใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
กลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน 
 

 หลักสูตร 2556 หลักสูตร 2561 หมายเหตุ  
ด้านที่ 1 
คุณธรรม
จริยธรรม 

1.1  เข้าใจตนเองและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

1.2  รู้ รักษาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม
ศีลธรรมและ ค่านิยมที่ดี 

1.3  ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์  มีวินัย 
เคารพกฎระเบียบสังคม 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง อาชีพ และสังคม 

1.3 มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและอาชีพ 

ปรับค าอธิบาย
และลดจ านวน
เหลือเพียง 3 ข้อ 

ด้านที่ 2 
ความรู ้

2.1  มีความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎี
ของเนื้อหาท่ีศึกษา 

2.2  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ ท่ีหลากหลาย 

2.3  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

2.4  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาให้
สอดคล้องกับศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องได้ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีรวมถึงหลักการ
และสาระส าคัญของรายวิชา 

2.2 สามารถน าความรู้ มาวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2.3 สามารถบู รณ าการความรู้ที่ ศึ กษาให้
สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

ปรับค าอธิบาย
และลดจ านวน
เหลือเพียง 3 ข้อ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ  
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานที่ได้มาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และน ามาใช้ได้อย่าง
รอบคอบ 

3.2  ศึกษา คิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 

3.3  สามารถจินตนาการ และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องตามหลัก
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3.4  ใช้ทักษะทางปัญญาด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

3.1 คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2 คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การกีฬาได้อย่างมีระบบ 
3.3 ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับวิธีหรือเครื่องมือ

ที่เหมาะสมส าหรับปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

ปรับค าอธิบาย
และลดจ านวน
เหลือเพียง 3 ข้อ 

ด้านที่ 4 
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีปฏิสัมพันธ์และ
ท างานกับผู้อื่นได้มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.2  มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการศึกษา
เรี ย น รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม 

4.3  มีการพัฒนาตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างาน
เป็นกลุ่มและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม 

4.3 มีความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

4.4 เคารพสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรีและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ปรับค าอธิบาย
และเพิ่มจ านวน
เป็น 4 ข้อ 
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 หลักสูตร 2556 หลักสูตร 2561 หมายเหตุ  
ด้านที่ 5 
ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  อินเทอร์เน็ตในการ
เรียนและการด ารงชีวิตประจ าวัน 

5.2  สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ตามหลักการคณิ ตศาสตร์และสถิ ติ
ประยุกต์ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

5.3  สื่อสารกับบุคคล กลุ่มคนได้ทั้งภาษาไทย 
แ ล ะ / ห รื อ  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ภ าษ าต่ างป ระ เทศอื่ น  ๆ  ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้งด้วยตนเองและผ่านสื่อที่
เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

5.2 เป็ น นั ก ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งส ร้ า งส ร รค์  เ ชิ ง
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่าง 
ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ 

5.4 สามารถใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ปรับค าอธิบาย
และเพิ่มจ านวน
เป็น 4 ข้อ 

ด้านที่ 6 
ทักษะพิสัย 

6.1  มีความสามารถให้บริการวิเคราะห์และ
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย
เฉพาะบุคคลเพื่อสุขภาพ และฝึกทักษะ
เชิงกีฬาได้อย่างถูกต้อง 

6.2 จัดกิจกรรมหรือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
กีฬาและการออกก าลังกายให้กับชุมชนได้ 

6.3  มีทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ  
      เทคโนโลยีการกีฬาตามที่เรียน 

6.1 ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้อง 

6.2 สามารถวิ เคราะห์ เกมกีฬาได้ตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

6.3 ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อ
สุ ขภ าพและความ เป็ น เลิ ศ  ต ามหลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ปรับค าอธิบาย 
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ภาคผนวก ง 
  
 - ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง 
 

 


