ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

สารบัญ
หน้ า
๓-๙
๑๐-๑๒
๑๓-๖๙
๗๐-๗๕
๗๖-๗๘
๗๙
๘๐-๘๕
๘๖-๘๗

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลลัพท์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้ อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรี ยนรู้ยอ่ ย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ภาคผนวก ๓ ๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PLOs กับ มคอ.๒ (ปริญญาตรี )
๓.๒ ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตร กับ MU Graduate Attribute
ภาคผนวก ๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
ภาคผนวก ๕ สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกําลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ
ภาคผนวก ๗ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคผนวก ๘ คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)
B.S. (Exercise and Sports Science)

๓. วิชาเอก ไม่มี
๔. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี ) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ ศ.๒๕๕๘
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้ ใช้ ภาษาไทยในการจัดการเรี ยนการสอน เอกสารและตําราที่ใช้ ประกอบการ
สอนในบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้ าศึก ษา รับ เฉพาะนัก ศึกษาไทย หากเป็ น นัก ศึก ษาต่างชาติจะต้ องมี ผลการ
ประเมินว่าสามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
กรณีรับผู้สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพอาจ
ได้ รับการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และ/หรื อเทียบโอนประสบการณ์มากน้ อยต่างกันตาม
ความรู้และสาขาที่สําเร็จการศึกษา
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๖ การให้ ปริญญาแก่ผ้ สู ําเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๓
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยปรับปรุงจาก พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒ เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี ้
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรนี ้
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมตั หิ ลักสูตรนี ้
ในการประชุมครัง้ ที่ ๓๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๔ (หลังจากเปิ ดสอนแล้ ว ๓ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผู้ช่วยวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา / อุปกรณ์กีฬา
ผู้ช่วยแพทย์กีฬาด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางกาย
ครู อาจารย์ นักวิชาการ ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษาและกิจกรรมทางกาย
ผู้นําด้ านสมรรถภาพ (Fitness coach)
ผู้นําด้ านสุขภาวะ (Wellness coach)
อาชีพอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้ องกับการกีฬา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ – สกุล

๑

นาย มนต์ชยั โชติดาว

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒ(ิ สาขา)/สถาบัน/
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการล่ าสุด
ในรอบ ๕ ปี

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)

Monchai Chottidao, Chang C.K., Yung-

เลขบัตรประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

Shen Tsai. Electromyographic analysis of

๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๑ xxxx

(พ.ศ. ๒๕๔๘)

lower extremity muscles in different levels

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)

of badminton players during receiving.

มหาวิทยาลัยมหิดล

Submitted for poster presentation in 2015

(พ.ศ. ๒๕๔๔)

World Congress of International Society for
Adaptive Medicine, May 27-30, 2015.

๒

นาย ถาวร กมุทศรี
เลขบัตรประชาชน

ผศ.

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔

Yonago, Japan.
Treeraj A, Kamutsri T, Lawsirirat C,
Intiraporn C. Matching Physiology
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พ.ศ. ๒๕๔๒
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๓๒
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(เวชศาสตร์ การกีฬา)
พ.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๔
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.บ.แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๔๕

๓

นาย กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
เลขบัตรประชาชน
๓ ๑๐๒๑ ๐๑๙๔ xxxx

๔

นางสาว อลิสา นานา
เลขบัตรประชาชน
๕ ๑๐๐๙ ๐๐๐๖ xxxx

อ.ดร.

Ph.D.(Sports Nutrition)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(Nutrition& Dietetics)
(2009-2013)

๕

นาย ชลชัย อานามนารถ
เลขบัตรประชาชน
๓ ๑๐๑๒ ๐๓๐๓ xxxx

อ.ดร.

ป.ดร. (การจัดการกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
วท.ม. (การบริ หารจัดการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(พ.ศ. ๒๕๓๖)

Demand of Competitive Soccer Matches
with Comprehensive Complex Training For
Soccer Players. Journal of Exercise
Physiology online 2016; 19(6):94-103.
Arirachakaran A, Boonard M,
Piyapittayanun P, Kanchanatawan W,
Chaijenkij K, Prommahachai A,
Kongtharvonskul J. Post-operative
Outcomes and Complications of
Suspensory loop Fixation Device Versus
Hook Plate in Acute Unstable
Acromioclavicular Joint Dislocation:
a Systematic Review and Meta-analysis.
Journal of Orthopaedics and
Traumatology (Open Access) 2017;25:
1-12.
Nana A, Slater GJ, Hopkins WG, Burke
LM. Importance of standardized
DXA protocol for assessing physique
changes in athletes. Int J Sport Nutr
Exerc Metab. 2016 Jun;26(3):259-67
Chaunchaiyakul R, Pinthong M, Kongkum
S, Chaiyakul S, Anarmnart C., (2014, May).
Attitude and Learning Outcomes from
Exercise is Medicine Workshop. Poster
session presented at the 61th ACSM
annual meeting. Florida, USA.

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ ใช้ สถานที่ และอุป กรณ์ ก ารสอนหลัก ณ วิทยาลัย วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๒ หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
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๑๐.๓ หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ศูนย์สขุ ภาพ ศูนย์ออกกําลังกาย ฟิ ตเนส
เซนเตอร์ ของรัฐและเอกชน สมาคมกีฬา กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่เป็ นสถานที่ฝึกงาน
ชัน้
ปี
๑
๒

๓
๔

หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พืน้ ฐานวิชาชีพ /
วิชาชีพ
วิชาเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศิริราชพยาบาล,
และเทคโนโลยีการกีฬา,
ศาสตร์ , ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
องค์กรหรื อหน่วยงาน
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , และเทคโนโลยีการกีฬา คูค่ วามร่วมมือ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ,
โดยเฉพาะสถานที่ดงู านที่
วิทยาลัยศาสนศึกษา,
จะนํานักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒ ไปเยี่ยมชมเพื่อเพิ่ม
วิสยั ทัศน์ในอาชีพและเข้ า
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ในปี ๓, ๔ เทอมสอง

หมวดวิชา
เลือกเสรี
ทุกคณะใน
วิทยาเขต
ศาลายา

๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการกีฬาเป็ นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชน
ทุกภาคส่วน และเป็ นกลไกสําคัญในการสร้ างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ จึง
กําหนดแนวทางการพัฒนา ให้ การกีฬาเป็ นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริ มให้
ประชาชนทุก คนมี ค วามตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ ข องกี ฬ าโดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชน เพิ่ ม โอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้ เล่นกีฬาหรื อชมกีฬาที่ตนเองต้ องการอย่างเท่าเทียม พร้ อมสร้ างปั จจัยแวดล้ อมให้
เอื ้อต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่น บุคลากรการกีฬา โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการกีฬา กิจกรรม
ด้ านการกีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ นอกจากนี ้การกีฬายังเป็ นส่วนสําคัญในการส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ จึงจัดให้ มีโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยูใ่ นระดับชันนํ
้ าของภูมิภาคเอเชีย รวมทังการสร้
้
างกิจกรรมด้ าน
การกี ฬ าในทุก ระดับ ผลัก ดัน ให้ ภ าครั ฐ และเอกชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ าง ส่ง เสริ ม และสนับ สนุ น
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้ มีมาตรฐานที่ดีทําให้
การกีฬาไทยเป็ นที่น่าสนใจสําหรับคนไทยและต่างชาติ ทังนั
้ กกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
๖
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๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จ จุบัน ประชาชนทุก ภาคส่ว นมี ค วามสนใจในการออกกํ าลังกายและเล่น กี ฬ า โดยมี
สัดส่วนประชากรที่ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสมํ่าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๐ ของประชากรทัว่
ประเทศ มีนกั กีฬาตัวแทนประเทศไทยประสบความสําเร็ จในการแข่งกีฬาทังในระดั
้
บภูมิภาค ระดับทวีป
และระดับโลก นอกจากนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติยงั ช่วยสร้ างความสมัครสมานสามัคคี
ตลอดจนอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยยังช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมี
การเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน โดยมีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากอุตสาหกรรมการกีฬาไม่ตํ่ากว่าอัตรา
การเติบโต โดยเฉลี่ยในระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมโลกซึ่งเป็ น
สังคมแห่งการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0
๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้ านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม การวางแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลัง
กายคํานึงถึงการตอบโจทย์ความพร้ อมต่อการเคลื่อนไหวทังในประเทศและต่
้
างประเทศและนโยบาย
ด้ านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กําหนดให้ ทุกหลักสูตรเป็ นการศึกษาแบบเน้ นผลการเรี ยนรู้
(Outcome-Based Education) และพัฒนาให้ บณ
ั ฑิตมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อรองรับการประกัน
คุณ ภาพการจัด การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ข องเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลัย กลุ่ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN
University Network Quality Assurance หรื อ AUN-QA) โดยเป็ นหลักสูตรที่สอดประสานทฤษฎีส่กู าร
ปฏิบตั ิและจัดประสบการณ์ ตรงให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทําโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬาอย่าง
เป็ นระบบ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลัง
กายของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้ และทักษะการพัฒนา
ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา สามารถออกแบบโปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายของนักกีฬาได้ ตาม
ความต้ องการของแต่ ล ะบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ นเลิ ศ ทางกี ฬ าสอดคล้ องกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้ างความเป็ นเลิศทางด้ านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื ้นฐาน
ของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ หลักสูตรจึงมีวตั ถุประสงค์ผลิตบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มีคณ
ุ สมบัติองั พึงประสงค์ตาม MU Graduates Attributes ได้ แก่ การเป็ นผู้ร้ ูจริ ง
ทังด้
้ านกว้ างและด้ านลึก (T-Shaped Breadth and Depth), มีทกั ษะประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ ใน
ระดับโลก (Globally Talented), มีจิตสาธารณะสามารถทําประโยชน์ให้ สงั คม (Socially Contributing)
และ กล้ าคิดกล้ าทํากล้ าตัดสินใจสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ในทางที่ถกู ต้ อง (Entrepreneurially Minded)
๗
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๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะหรือภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้ นคว้ า)
รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งมาจากคณะและสถาบันต่ าง ๆ
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
รายวิชาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts of Science for Human Development
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ ชีวิตสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living
รายวิชาที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร์
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กบั ความสามารถในการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
LAFE 131 Man and Communicative Competence
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้ เหตุผล
๓(๓-๐-๖)
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis
ศศพฐ ๒๖๒ การฟั งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
ศศภฮ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 263 Reading and Writing for Communication
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓(๓-๐-๖)
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก
๓(๓-๐-๖)
LALA 274 Philosophy of Love
๘
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รายวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ
SCID 101 Integrated Science
วทคม ๑๑๔ เคมีทวั่ ไป
SCCH 114 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๓ เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น
SCCH 123 Fundamental Organic Chemistry
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science
รายวิชาที่สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม่
EGCO 342 Information Technology in Daily Life
รายวิชาที่สอนโดยคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
ENGE 100 Danger and Safety in Daily Life
รายวิชาที่สอนโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา
ศศศศ ๑๐๒ การคิดเชิงวิพากษ์
CRRS 102 Critical Thinking
รายวิชาที่สอนโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์ วิจกั ษ์
MSMS 107 Film Appreciation
รายวิชาที่สอนโดยศูนย์ จติ ตปั ญญาศึกษา
จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา
CEGE 201 Contemplative Education and Leadership Development
๙

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔)

๒(๑-๒-๓)
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หมวดที่ ๒
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาความสําคัญของหลักสูตร
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง กระตุ้นการเรี ยนรู้ ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาผ่านการปฏิบตั ิ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลิตนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มีจิตสํานึกด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมและคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
๑.๒ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพและวิชาชีพระดับเบื ้องต้ นทางวิชาการ บนพื ้นฐาน
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในฐานะที่ปรึ กษา /
ผู้ช่วยหน่วยปฏิบตั ิการวิเคราะห์ด้านการกีฬา / ผู้ใช้ และประเมินผลข้ อมูลเพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มีความรู้พื ้นฐานในการออกแบบโครงงานด้ านวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและการออกกํ าลังกายโดยนํ าวิธีคิดทางการวิจัย มาประยุก ต์ และผลิตผลงานได้ โดยใช้ พื น้
ฐานความรู้ การวิจยั มีแนวคิดพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นผู้ที่สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้
เป็ นปกติ
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs)
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬากับศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมในการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ ออก
กําลังกายหรื อเล่นกีฬาในบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้รับบริการบนพื ้นฐานความปลอดภัยและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
PLO1.1 อธิบายหรื อตอบปั ญหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาในการพัฒนาความ
สามารถทางกีฬาและการออกกําลังกายของนักกีฬาและผู้ต้องการออกกําลังกาย
ได้ อย่างถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์
PLO1.2 ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
้ ่ใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารและในภาคสนามได้ ถกู ต้ องเหมาะสมตรงตาม
การกีฬาทังที
วัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึ กร่างกายบนพื ้นฐานความปลอดภัยตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างเป็ นระบบและเหมาะสมกับกลุม่ ผู้รับบริการภายใต้ กฎ
กติกา และจรรยาบรรณด้ านการกีฬา
PLO2.1 วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาและผู้ต้องการออกกําลังกาย
๑๐
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PLO2.2 ออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพและโปรแกรมการฝึ กซ้ อมกีฬาเพื่อการแข่งขันสําหรับนักกีฬา
และผู้ต้องการออกกําลังกาย
PLO3 วางแผนป้องกันและทําการช่วยเหลือเบื ้องต้ นแก่ผ้ บู าดเจ็บจากการออกกําลังกายหรื อเล่น
กีฬาและฟื น้ ฟูสภาพอย่างถูกต้ องเพื่อการกลับคืนสูก่ ารออกกําลังกายหรื อgล่นกีฬาได้ ดงั เดิม
PLO3.1 ทําการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นได้ อย่างถูกต้ อง
PLO3.2 ปฎิบตั กิ ารกู้ชีพขันพื
้ ้นฐาน (Basic CPR) ได้ อย่างถูกต้ อง
PLO3.3 ประเมินการบาดเจ็บและสามารถส่งต่อเพื่อการรักษาได้ อย่างถูกต้ อง
PLO3.4 ทําการฟื น้ ฟูสภาพผู้ได้ รับบาดเจ็บเพื่อการกลับคืนสูก่ ารออกกําลังกายหรื อเล่น
กีฬาได้
PLO3.5 ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬาได้ สําเร็จลุลว่ ง
โดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงและข้ อมูลสถิติ ผ่านการสืบค้ น วิเคราะห์ ทังผลกระทบเชิ
้
งบวกและลบ
ด้ วยหลักวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย ติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการที่ทนั สมัยได้ ด้วยตนเอง
PLO4.1 กําหนดประเด็นปั ญหาที่สนใจได้ ด้วยตนเอง โดยนําความต้ องการของ
ผู้รับบริการมาสร้ างโจทย์ปัญหา (custom focus)
PLO4.2 เรี ยนรู้ด้วยตนเอง เลือกใช้ องค์ความรู้ ค้ นหาความรู้ได้ เองเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง
PLO4.3 สืบค้ นข้ อเท็จจริง ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลด้ านการออกกําลังกายและการกีฬาได้ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
PLO4.4 คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ข้อมูลด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายได้
อย่างมีเหตุผล
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
การปรั บ ปรุ งหลัก สูต รครั ง้ นี ้ นอกจากเป็ น การดํ า เนิ น การตามวงรอบการปรั บ ปรุ งหลัก สูต รที่
กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้ วยังมีแผนการปรับปรุงที่สําคัญ คือ
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กลยุทธ์

ก า รกํ า ห น ด ผ ล ก า รเรี ย น รู้ ที่ หาข้ อมูลความต้ องการของ stakeholders ทัง้ ๔
ค า ด ห วั ง (expected learning ได้ แก่ นักศึกษาปั จจุบัน ศิษย์ เก่า อาจารย์ ผู้ใช้
outcomes) ให้ มีความชัดเจน
บัณฑิ ต เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการทบทวนและ
กํ า หนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง ของหลัก สูต ร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

การบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ ๒๑ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทักษะศตวรรษที่ ๒๑
และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต กั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่
ให้ กบั นักศึกษา
ค าด ห วั ง ข อ งห ลั ก สู ต ร วท .บ .ส าข า วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลัง กาย
รวมทัง้ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนกับ ผลการเรี ย นรู้ ที่ คาดหวัง เพื่ อ
เป็ นแนวทางในการทบทวนกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผลของรายวิชา
การเพิ่มประสบการณ์ การทํางาน เพิ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเป็ น ๒ ครัง้
ในสถานที่จริ งให้ มากขึน้ เพื่อการ ปี ที่ ๓ เทอมปลาย และปี ที่ ๔ เทอมปลาย
เตรี ย มพร้ อมสู่ก ารทํ างานได้ จ ริ ง
เมื่อจบหลักสูตร
การพัฒนากระบวนการบริ หาร
ทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาโดยการจัดทํา
จัดการศึกษาให้ เป็ นระดับสากล รายงานประเมิ น ตนเองตามระบบการประกัน
คุ ณ ภ าพ การจั ด การศึ ก ษ าของเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ท ยาลัย กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN
University Network Quality Assurance ห รื อ
AUN-QA)

๑๒

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง มี ค วาม
ชัดเจน คือมีลกั ษณะเป็ นจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม และสามารถวิเคราะห์
แยกระดับตาม Bloom’s Taxonomy

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
รายงานผลการทบทวนกิ จกรรมการ
เรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล
รายวิชา

ผลการประเมินการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ โดยหั ว ห น้ าหน่ วยงาน ที่
นักศึกษาไปฝึ กงาน
ผ่ า น การตรวจป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระบบ MU AUN-QA
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ชัน้ ปี ที่
๑
๒
๓
๔

ภาคต้ น
สิงหาคม – ธันวาคม
สิงหาคม – ธันวาคม
สิงหาคม – ธันวาคม
สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
มกราคม – พฤษภาคม
มกราคม – พฤษภาคม
มกราคม – พฤษภาคม

๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
๑)เป็ น ผู้สําเร็ จการศึก ษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ าสายวิท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สําหรับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยนและผู้สําเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้ อง
ศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ที่กําหนดข้ างต้ น
๒) มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ ทัง้ ร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคติดต่อ
ร้ ายแรงหรื อมีความผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรื อต่อการประกอบอาชีพ
๓) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ทักษะภาษาอังกฤษ และ ทุนการศึกษา
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
- ด้ านทักษะภาษาอังกฤษ
๑) กระตุ้นการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันวันละ ๑๐ นาทีหลังเลิกเรี ยนวิชาสุดท้ ายโดยให้
นักศึกษาดูและฟั งการสนทนาของชาวต่างชาติ
๒) ทบทวนการเรี ยนรู้ตาม ข้ อ ๑) โดยอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
๓) กระตุ้นให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมโครงการ MU-ELT Preperation ของมหาวิทยาลัย
- ด้ านทุนการศึกษา
๑) หางานพิเศษที่เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของนักศึกษา
๒) จัดสรรทุนการศึกษา
๓) กระตุ้นการออมและการทํางาน
๑๓
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ระดับชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ ๑
ชันปี
้ ที่ ๒
ชันปี
้ ที่ ๓
ชันปี
้ ที่ ๔
จํานวนสะสม
จํานวนที่คาดว่าจะจบ

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐ ๒๐๒
๔๘
๕๐

หมายเหตุ จํานวนที่คาดว่าจะจบ คิดเผื่อ การพ้ นสภาพด้ วยเหตุต่างๆ ๔ % เช่น เปลี่ยนสถานที่เรี ยน
หรื อเรี ยนเกิน ๔ ปี เช่น หยุดพักการศึกษาด้ วยเหตุผลจําเป็ นส่วนตัว เป็ นต้ น
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่ า (วิชาเอกการออกกําลังกายและการกีฬา)
รายรับต่อคนต่อปี การศึกษา
จํานวน ๑๙,๖๒๐ บาท
ค่าใช้ จ่ายต่อคนต่อปี การศึกษา จํานวน ๒๖,๑๑๐.๓๘ บาท
จํานวนนักศึกษาน้ อยสุดที่ค้ มุ ทุน จํานวน ๖๖.๕๔ คน
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ จํานวน ๕๐ คน
หลักสูตรกําหนดรับนักศึกษาน้ อยกว่าจุดคุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่าด้ วยเหตุผลความ
ต้ อ งการนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าเพิ่ ม มากขึ น้ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
โดยเฉพาะนัก วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี ความรู้ และทัก ษะการปฐมพยาบาลและฟื ้น ฟูส ภาพเพื่ อให้
กลับคืนสู่การออกกํ าลังกายและเล่นกี ฬ าได้ ดังเดิมซึ่งต้ องใช้ เวลาการฝึ กปฏิ บัติภายใต้ การดูแลของ
อาจารย์เป็ นกลุม่ ย่อย อีกทังแนวทางปฏิ
้
รูปเร็วของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ด้าน
การออกกําลังกายและการกีฬาในสถานศึกษาทุกระดับ ส่งเสริ มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
กีฬาจนถึงแนวทางระยะยาวในการพัฒนาคุณภาพของครูพลศึกษาและจัดสรรการบรรจุครูพลศึกษาใน
สถานศึกษาทั่วประเทศ ไปพร้ อมกับการพัฒ นาบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาให้ มีคุณภาพและ
สามารถให้ บริ การอย่างทัว่ ถึงในทุกระดับ ซึง่ กระบวนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้ านการออกกําลังกาย
และการกีฬาต้ องใช้ สดั ส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อความสําเร็ จของการเรี ยนการสอนแบบ
Outcome-Based Education ที่ม่งุ เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถตรงตามผลการ
เรี ยนรู้ ที่คาดหวัง แต่ด้วยความจํากัดของจํานวนคณาจารย์ประจําหลักสูตรจึงส่งผลต่อจํานวนการรับ
นักศึกษา
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๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต
๑) ค่าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตร
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายจ่ าย

บาท
ค่าใช้ จ่ายบุคลากร
๘๒๒,๓๑๗.๙๓
ค่าตอบแทน เช่น ค่าสอนอาจารย์พิเศษ
๙๗,๗๕๕.๒๔
ค่าใช้ สอยและค่าวัสดุ
๑๔๘,๐๗๕.๔๙
ค่าสาธารณูปโภค
๖๓,๓๖๒.๗๒
ค่าเสื่อมราคา
๑๒๙,๒๖๓.๑๓
เงินอุดหนุน
๔๔,๖๔๙.๓๒
รวม ๑,๓๐๕,๕๑๙.๓๔
เฉลี่ยค่าใช้ จ่าย ต่อคน ต่อปี การศึกษา ๒๖,๑๑๐.๓๘
๒) รายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร

ลําดับ
รายได้
๑ ค่าบํารุงส่วนงาน ๙๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา (๙๐๐ x ๘)
๒ ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา ๑๑๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๑๑๐ x ๘)
๓ ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ทฤษฎี ๙๐ x ๒๐๐ = ๑๘,๐๐๐
ปฏิบตั ิ ๓๑ x ๔๐๐ = ๑๒,๔๐๐
๔ ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร ๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา
(๕,๐๐๐ x ๘)
รวม
เฉลี่ยรายได้ ต่อคน ต่อปี การศึกษา

บาท
๗,๒๐๐
๘๘๐
๓๐,๔๐๐
๔๐,๐๐๐
๗๘,๔๘๐
๑๙,๖๒๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชันเรี
้ ยน และมี Blended classroom ร่วมด้ วย
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามระเบียบของข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓
๓. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
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๓.๑.๒ โครงสร้ างหลั ก สู ต ร จัด การศึก ษาตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
โครงสร้ างหลักสูตร
ไม่ น้อยกว่ า ๓๐ หน่ วยกิต
๑๖ หน่ วยกิต
๗ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๑๔ หน่ วยกิต
* หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดๆใน
๔ กลุม่ วิชานี ้ได้ ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
แต่ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด *
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม่ วิชาแกน
- กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา

ไม่ น้อยกว่ า ๗๔ หน่ วยกิต
๘ หน่วยกิต
๔๔ หน่วยกิต
๓๒ หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า ๖ หน่ วยกิต

หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่ น้อยกว่ า ๑๒๐ หน่ วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาต่อไปนี ้เรี ยงลําดับตามหมวดวิชา ได้ แก่ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ
และ หมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรี ยงลําดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย ซึ่งมี ๔ ตัวและ
ตามด้ วยตัวเลข ๓ หลัก ส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บ
ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชัว่ โมงของการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบตั ิ-การศึกษา
ค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองต่ อ สัป ดาห์ ต ลอดภาคการศึก ษา เช่ น ๒(๑-๒-๓) หมายถึ ง รายวิ ช า ๒ หน่ ว ยกิ ต
การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง ๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
รหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้ วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี ้
๑) ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการ
สอน ได้ แก่
มม : MU
หมายถึง
รายวิชาที่จดั ร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
จศ : CE
หมายถึง
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
(The Contemplative Eduation Center)
๑๖
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ดศ : MS
วก : SP

หมายถึง
หมายถึง

วท : SC
วศ : EG
ศศ : CR
ศศ : LA
สม : SH

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สว : EN

หมายถึง

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (College of Music)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
(College of Sports Science and Technology)
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิทยาลัยศาสนศึกษา (College of Religious Studies)
คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(Faculty of Social Science and Humanities)
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
(Faculty of Environment and Resource studies)
เป็ นอักษรย่อชื่อภาควิชา/รายวิชาหรื อโครงการที่รับผิดชอบ

๒) ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง
การจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
ทุกคณะ/สถาบัน
ศท : GE
หมายถึง
วิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education)
คณะวิทยาศาสตร์
คร : ID
หมายถึง
บูรณาการ (Integrated)
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คณ : MA หมายถึง
ฟส : PY
หมายถึง
ฟิ สิกส์ (Physics)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คพ : CO
หมายถึง
คอมพิวเตอร์ (Computer)
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สค : SS
หมายถึง
สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
คณะศิลปศาสตร์
ภท : TH
หมายถึง
ภาษาไทย (Thai)
ภอ : EN
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ (English)
พฐ : FE
หมายถึง
พื ้นฐาน (Foundation Education)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดน : MS
หมายถึง
ดนตรี (Music)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศศ : RS
หมายถึง ศาสนศึกษา (Religious Studies)
๑๗
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
กฬ : SS
หมายถึง
วิทยาศาสตร์ การกีฬา (Sports Science)
อก : EX
หมายถึง
ออกกําลังกายและกีฬา (Exercise and Sports)
ข. ตัวเลข ๓ ตัว หลังอักษรย่ อของรายวิชา
๑) เลขตัวหน้ า (หลักร้ อย) หมายถึง ระดับชันปี
้ ที่กําหนดให้ ศกึ ษาในรายวิชานันๆ
้
๒) เลข ๒ ตัวท้ าย (หลักสิบและหลักหน่วย) หมายถึง กลุม่ วิชาและอนุกรมรายวิชา
ดังนี ้
กลุม่ วิชาแกน
ใช้ เลข ๒๐-๒๙
กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
ใช้ เลข ๔๐-๖๙
กลุม่ วิชากีฬา
ใช้ เลข ๗๐
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ใช้ เลข ๘๐-๘๙
๓) ความหมายของจํานวนหน่ วยกิตรวม ๒(๑-๒ -๓) ให้ ความหมายของตัวเลข
ดังนี ้
ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการศึกษาภาคปฏิบตั เิ ฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จํานวนชัว่ โมงการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
ตัวอย่ างเช่ น วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2 (2-0-4) หมายถึง รายวิชาที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาเป็ นผู้รับผิดชอบ ชื่อวิชา ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
การกีฬา ที่นกั ศึกษาเรี ยนในชันปี
้ ที่ ๑ กลุม่ วิชาแกน มีหน่วยกิตรวม ๒ หน่วยกิต โดยเรี ยนภาคทฤษฎี ๒
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ไม่มีเรี ยนภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาต้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ๔ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ใน ๑
ภาคการศึกษา
๔) ชื่อรายวิชาในหลักสูตร มีจํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่ า
๑๒๐ หน่ วยกิต ประกอบด้ วย ๓ หมวดวิชาดังนี ้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่ น้อยกว่ า ๓๐ หน่ วยกิต ได้ แก่
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน่ วยกิต ได้ แก่
๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
๗ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
๑๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
สําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ ( ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรี ยนตามระดับความสามารถ
ทางภาษาของนักศึกษา จํานวน ๖ หน่วยกิต
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑๔ หน่ วยกิต
โดยอาจารย์ ท่ ีปรึ กษาจะแนะนําให้ นักศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาตามความเหมาะสมของบุคคล
ได้ จาก ๔ กลุ่มวิชานี ้
๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒(๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓(๓-๐-๖)
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ
๓(๓-๐-๖)
SCID 101 Integrated Science
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
๓(๓-๐-๖)
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
๑๙
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ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้ เหตุผล
๓(๓-๐-๖)
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis
วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม่
๓(๓-๐-๖)
EGCO 342 Information Technology in Daily Life
๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา
๒(๑-๒-๓)
CEGE 201 Contemplative Education and Leadership Development
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓(๓-๐-๖)
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life
ศศศศ ๑๐๒ การคิดเชิงวิพากษ์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 102 Critical Thinking
ดศดน
๑๐๗ ภาพยนตร์ วิจกั ษ์
๒(๒-๐-๔)
MSMS 107 Film Appreciation
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ ชีวิตสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก
๓(๓-๐-๖)
LALA 274 Philosophy of Love
๒.๓ กลุ่มวิชาภาษา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
ศศพฐ ๒๖๒ การฟั งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
ศศภฮ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 263 Reading and Writing for Communication
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กบั ความสามารถในการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
LAEN 131 Man and Communicative Competence
๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชีวติ
๒(๑-๒-๓)
SPGE 119 Health for Life
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒(๑-๒-๓)
๒๐
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SPGE 120 Bike for Health and Recreation
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดๆใน ๔ กลุม่ วิชานี ้ได้ ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ต้ องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาแกน

ไม่ น้อยกว่ า ๘๔ หน่ วยกิต
๘ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 121 General Aspects of Sports Science
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 122
Philosophy and Ethics Aspects of Sports
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๑ * ๒(๑-๒-๓)
SPSS 224 English for Further Education and Work 1 *
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๒ * ๒(๑-๒-๓)
SPSS 225 English for Further Education and Work 2 *
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 423 Legal Aspects of Sports
* สํ า หรั บ นัก ศึก ษาที่ ส อบผ่า นเกณฑ์ MU-ELT หรื อ TOEIC หรื อ TOEFL IBT ที่ ม หาวิท ยาลัย มหิ ด ล
กําหนดแล้ ว สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศิลปศาสตร์ หรื อรายวิชาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการกีฬาทดแทนได้
๒. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า ๔๔ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วทคม ๑๑๔ เคมีทวั่ ไป
๓(๓-๐-๖)
SCCH 114 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑(๐-๓-๑)
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๓ เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น
๓(๓-๐-๖)
SCCH 123 Fundamental Organic Chemistry
วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานพื่อการออกกําลังกาย ๒(๒-๐-๔)
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
SPSS 164 Motor Learning
๒๑
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วกกฬ ๒๖๒
SPSS 262
วกกฬ ๒๖๓
SPSS 263
วกกฬ ๒๖๔
SPSS 264
วกกฬ ๓๕๑
SPSS 351
วกกฬ ๓๕๒
SPSS 352
วกกฬ ๓๕๗
SPSS 357
วกกฬ ๔๕๗
SPSS 457
วกอก ๒๔๑
SPEX 241
วกอก ๒๔๓
SPEX 243
วกอก ๒๔๔
SPEX 244
วกอก ๒๕๐
SPEX 250
วกอก ๓๔๑
SPEX 341
วกอก ๓๔๒

กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย ๒(๒-๐-๔)
Basic Functional Anatomy for Exercise
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อการออกกําลังกาย ๒(๑-๒-๓)
Advanced Functional Anatomy for Exercise
ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
Biochemistry for Sports Science
โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔)
Bachelor Project in Exercise and Sports 1
โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑)
Bachelor Project in Exercise and Sports 2
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
Field Work 1
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
Field Work 2
อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
Sports Equipment and Facilities
การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
Psychological Skill Training
วิธีสอนทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
Sports Pedagogy
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย ๒(๒-๐-๔)
Hygiene and Safety in Exercise
ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๓(๑-๓-๖)
Personal Trainer
กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ ๓(๒-๒-๖)
องค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion
for Special Population
วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
SPEX 347 Fitness Center Management
วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลังกายกลุม่
๒(๑-๒-๓)
๒๒
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SPEX 441 Group Exercise
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา

๓๒ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
Scientific Principles of Sport Training
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๓(๒-๒-๖)
Physical Fitness Test
๒(๒-๐-๔)
ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
Science and Arts of Healthy Eating
จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๖)
Exercise and Sports Psychology
สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๓(๒-๒-๕)
Sports Physiology 1
โภชนาการการกีฬาและคลินิก
๒(๒-๐-๔)
Sports and Clinical Nutrition
เวชศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
Sports Medicine
ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)

วกกฬ ๒๘๑
SPSS 281
วกกฬ ๒๘๒
SPSS 282
วกกฬ ๒๘๓
SPSS 283
วกกฬ ๒๘๔
SPSS 284
วกกฬ ๒๘๖
SPSS 286
วกกฬ ๓๘๓
SPSS 383
วกกฬ ๓๘๔
SPSS 384
วกกฬ ๓๘๑
SPSS 381 Sports Biomechanics
วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
SPSS 386 Exercise Physiology 2
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
SPSS 481 First Aid and Resuscitation
วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา
SPSS 482 Sports Technology
วกกฬ ๔๘๕ เภสัชวิทยาการกีฬา
SPSS 485 Sports Pharmacology
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๒๓

๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
ไม่ น้อยกว่ า ๖ หน่ วยกิต
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มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
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ให้ นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชากี ฬ า อย่างน้ อย ๒ รายวิชา จากกลุ่มวิชากี ฬาด้ านล่างนี ้
ตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแนะนํ า และสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าใดๆที่ ทุ ก คณะ/สถาบั น เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ไม่ขดั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ รายวิชาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการกีฬาทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกกฬ ๑๗๑ ว่ายนํ ้า
๑(๐-๒-๑)
SPSS 171 Swimming
วกกฬ ๑๗๒ กรี ฑาลู่
๑(๐-๒-๑)
SPSS 172 Track Athletics
วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสติก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 173 Gymnastics
วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 174 Volleyball
วกกฬ ๑๗๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 175 Weight Training
วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 176 Basketball
วกกฬ ๑๗๗ เทควันโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 177 Taekwondo
๑(๐-๒-๑)
วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
SPSS 178 The Arts of Self-defense
วกกฬ ๑๗๙ เปตอง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 179 Petanque
วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 271 Fencing
วกกฬ ๒๗๒ โยคะ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 272 Yoga
วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลีลา
๑(๐-๒-๑)
SPSS 273 Rhythmic Gymnastics
๒๔

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วกกฬ ๒๗๔
SPSS 274
วกกฬ ๒๗๕
SPSS 275
วกกฬ ๒๗๖
SPSS 276
วกกฬ ๒๗๗
SPSS 277
วกกฬ ๒๗๘
SPSS 278
วกกฬ ๒๗๙
SPSS 279
วกกฬ ๓๗๑
SPSS 371
วกกฬ ๓๗๒
SPSS 372
วกกฬ ๓๗๓
SPSS 373
วกกฬ ๓๗๔
SPSS 374
วกกฬ ๓๗๕
SPSS 375
วกกฬ ๓๗๖
SPSS 376

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ลีลาศ
Social Dance
กรี ฑาลาน
Field Athletics
ยูโด
Judo
ไทชิ-ชี่กง
Taichi-Qi Gong
เทนนิส
Lawn Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
แอโรบิกด๊ านซ์
Aerobic Dance
เซปั คตะกร้ อ
Sepak Takraw
ฟุตบอล
Football
รักบี ้ฟุตบอล
Rugby Football
การช่วยชีวิตคนจมนํ ้าและความปลอดภัยทางนํ ้า
Life Saving

๒๕

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
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๓.๑.๔ แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
ปี ที่ ๑
ภาคการศึกษา ที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ *
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ *
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ **
MUGE 103 Arts of Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **
LATH 100 Art of Using Thai language in Communication
ศศภอ XXX ภาษาอังกฤษ ระดับ X ***
LAEN XXX English Level X
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 121 General Aspects of Sports Science
วทคม ๑๑๔ เคมีทวั่ ไป
SCCH 114 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี *
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๐
๐
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๒(๒-๐-๔)

รวม
*

เป็ นรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนต่อเนื่องทัง้ ๒ ภาคการศึกษา
๒๖

๒
๑๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
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** เป็ นรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนต่อเนื่องทัง้ ๒ ภาคการศึกษา และนับหน่วยกิตลงทะเบียน ในภาค ๒
*** วิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนตามความสามารถของนักศึกษา

ปี ที่ ๑
ภาคการศึกษา ที่ ๒
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๐

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ *
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ *
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ **
MUGE 103 Arts of Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **
LATH 100 Arts of Using Thai language in Communication
ศศภอ XXX ภาษาอังกฤษ ระดับ X ***
LAEN XXX English Level X
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี *
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๓ เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น
SCCH 123 Fundamental Organic Chemistry
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports
ั ้ ้นฐานพื่อการออกกําลังกาย
วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
SPSS 164 Motor Learning
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา
CEGE 201 Contemplative Education and Leadership Development
รวม
*
**

๐
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๐
๓(๓-๐-๖)
๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒๑

เป็ นรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนต่อเนื่องทัง้ ๒ ภาคการศึกษา และนับหน่วยกิตลงทะเบียน ในภาค ๑
เป็ นรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนต่อเนื่องทัง้ ๒ ภาคการศึกษา
๒๗

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
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*** วิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนตามความสามารถของนักศึกษา
**** สิ ้นภาคการศึกษา นักศึกษาดูงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ

ปี ที่ ๒
ภาคการศึกษา ที่ ๑
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๑ *
๒(๑-๒-๓)
SPSS 224 English for Further Education and Work 1 *
วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPEX 241 Sports Equipment and Facilities
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
SPEX 243 Psychological Skill Training
วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 262 Basic Functional Anatomy for Exercise
วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training
วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SPSS 282 Physical Fitness Test
XXXX XXX วิชาศึกษาทัว่ ไป
XXXX XXX วิชาศึกษาทัว่ ไป
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี

๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๖)
๒
๒
๒
รวม

*

๑๙

สําหรับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ MU-ELT หรื อ TOEIC หรื อ TOEFL IBT ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดแล้ ว
สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศิลปะศาสตร์ หรื อ วิชาเฉพาะของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดแทนได้
*** สิ ้นภาคการศึกษา นักศึกษาดูงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ

๒๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ปี ที่ ๒
ภาคการศึกษา ที่ ๒
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๒ *
๒(๑-๒-๓)
SPSS 225 English for Further Education and Work 2 *
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อการออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 264 Biochemistry for Sports Science
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
๒(๒-๐-๔)
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๖)
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๓(๒-๒-๕)
SPSS 286 Sports Physiology 1
XXXX XXX วิชาศึกษาทัว่ ไป
๒
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี
๒
รวม

*

๑๘

สําหรับนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ MU-ELT หรื อ TOEIC หรื อ TOEFL IBT ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดแล้ ว
สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศิลปะศาสตร์ หรื อวิชาเฉพาะของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดแทนได้
**** ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ค่ายยุวชนฤดูร้อน Summer Youth Camp

๒๙

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ปี ที่ ๓
ภาคการศึกษา ที่ ๑
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๓(๑-๓-๖)

วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
SPEX 341 Personal Trainer
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ ๓(๒-๒-๖)
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special Population
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก
๒(๒-๐-๔)
SPSS 383 Sports and Clinical Nutrition
วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
SPSS 384 Sports Medicine
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
SPSS 381 Sports Biomechanics
วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒(๒-๐-๔)
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๓(๒-๒-๕)
SPSS 386 Sports Physiology 2
รวม
๒๑

ปี ที่ ๓
ภาคการศึกษา ที่ ๒
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๒-๑)
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2
๓๐

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
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วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
SPSS 357 Field Work 1

๖(๐-๔๕-๐)
รวม

๗

ปี ที่ ๔
ภาคการศึกษา ที่ ๑
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๑(๑-๐-๒)

วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
SPSS 423 Legal Aspects of Sports
วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลังกายกลุม่
SPEX 441 Group Exercise
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
SPSS 481 First Aid and Resuscitation
วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา
SPSS 482 Sports Technology
วกกฬ ๔๘๕ เภสัชวิทยาการกีฬา
SPSS 485 Sports Pharmacology
XXXX XXX วิชาศึกษาทัว่ ไป

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

รวม

๒
๑๑

*** สิ ้นภาคการศึกษา นักศึกษานําเสนอโครงงานในที่ประชุมอาจารย์และนักศึกษา

ปี ที่ ๔
ภาคการศึกษา ที่ ๒
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๖(๐-๔๕-๐)

วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒
SPSS 457 Field Work 2

รวม

๓๑

๖
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๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพท์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
แสดงคําอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาในหลักสูตร แยกตามหมวดวิชาและเรี ยงชันปี
้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งมาจากคณะ/สถาบันต่ างๆ
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ ของวิชาศึกษาทัว่ ไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับคุณ สมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สัง เคราะห์ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คุณ สมบัติ ข องบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ การวิ เคราะห์ เหตุปั จ จัย และ
ผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญ หา หรื อ
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้
เพื่อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational /
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations
/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events /
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies
รายวิชาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
หลักการและทฤษฎี พื น้ ฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ เหตุก ารณ์ ปั ญ หาที่ สําคัญ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบ
การเมื อ งการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสุข ภาพ การวิ เคราะห์ เหตุปั จ จัย และผลกระทบของ
๓๒
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เหตุการณ์ สถานการณ์ ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทางปรับปรุ ง
พัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.;
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
มนุ ษ ยภาพในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
วิวฒ
ั นาการที่สําคัญทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข
ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทางปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities;
concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events /
situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those
events / situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ ชีวิตสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living
วิถี ชี วิต ในสังคมยุค ใหม่ ผลกระทบของสัง คมยุค ใหม่ ต่อ ชี วิต ทางกาย ทางสังคม และ
สุขภาพทางจิต ปั ญหา(ทุกข์) จากการใช้ ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริ โภค สิ่งแวดล้ อม ความเครี ยด
ความว้ าเหว่ โดดเดี่ยว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้ าวร้ าว ความสับสน ฟุ้งซ่านของจิต การขาด
เป้าหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทยั ) ของวิกฤติชีวิต ในสังคมยุคใหม่ หลักของการดําเนินชีวิตในสังคมยุค
ใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็ นสุขในท่ามกลางการ
๓๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคม (มรรค) เช่น การฝึ กสมาธิ ภาวนา การเจริ ญสติ การออกกําลังกาย
อย่างรู้ เห็น (โยคะ ไทเก็ก) การสร้ างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสมานฉันท์โดย
สามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริ โภคข้ อมูล และการเป็ น
สมาชิกที่รับผิดชอบและมีจิตสํานึกในสังคมสาธารณะ
Living in the modern age; impacts of modern life on physical, social and mental
health; sufferings ( Dukkha) of people of the modern age ( consumerism, environmental
threats, stress, loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion,
bewilderment, lack of life goal); causes (Samudaya) of life crisis in the modern age; principles
( Nirodha) of how to have a peaceful and happy living in the modern society; Skills and
techniques ( Magga) for pursuing a balanced and happy life amid rapid societal changes
such as meditation, mindful exercise techniques (Yoga, Ta-chi), building a goodwill society;
skills of how to live with other people with harmony and tolerance of differences; ability to
choose and consume information; being responsible and engaged members of society with
public mind
รายวิชาที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร์
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน
และการคิด เพื่อการสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
The arts of using the Thai language and speaking, listening, reading, writing, and
thinking skills for an accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
โครงสร้ าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษใน
้ ทธ์
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทังกลยุ
ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูด
สื่อสารในชันเรี
้ ยนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of the daily language
use, dealing with an integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading
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strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom
communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาอังกฤษในบริ บททางสังคมปั จจุบนั ทักษะ
การสนทนาในกลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และ
เนื ้อหาการอ่านและการฟั งเรื่ องต่างๆ
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language;
essential communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing
practice at a paragraph level; and reading and listening from various sources
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
กลยุทธ์ ที่สําคัญในทักษะการใช้ ภาษาทังสี
้ ่ การอ่านและการฟั งจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับย่อหน้ าและเรี ยงความสันๆ
้ รวมทังทั
้ กษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออก
เสียงและคําศัพท์ เน้ น ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในชีวิตประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื ้อหาเกี่ยวกับ
สังคมโลก
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various
sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay,
including sub-skills i. e. , grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in
everyday life and in academic reading and issues that enhance students world knowledge
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
บูรณาการทัก ษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ ก อ่า นข่า ว บทความวิจัย ความคิ ด เห็ น และ
เนือ้ หาทางวิชาการ เพื่อความเข้ าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้ นประเด็นซึ่งช่วยให้
นัก ศึ ก ษารู้ เกี่ ย วกับ สัง คมโลก ฝึ ก การ ฟั ง ข่ า ว การบรรยายและสุน ทรพจน์ จ ากสื่ อ มัล ติ มี เดี ย และ
อินเตอร์ เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ รวมทัง้ การ ฝึ กพูดในที่ชุมชน การนํ าเสนอและการทํ า
บทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรี ยงความรู ปแบบโดยใช้ การอ้ างอิงและ บรรณานุกรม ทังนี
้ ้รวมทังการฝึ
้
ก
ทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles,
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various
sources focusing on the issues that enhance students’ world knowledge; listening to news,
๓๕
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lecture, and speech via multimedia and the Internet; making conversations in various
situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations; and
writing essays in various types using citations and references; also practicing sub-skills such
as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์ กับความสามารถในการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
LAFE 131 Man and Communicative Competence
มนุษย์กบั ความสามารถในการสื่อสาร ประวัติและพัฒนาการของการสื่อสาร การใช้ ภาษา
ในการสื่อสาร ภาษาในแง่ที่เป็ นเครื่ องมือสําคัญของการสื่อสารของมนุษย์ ทฤษฎีการสื่อสารเบื ้องต้ น
รู ป แบบต่ า งๆของภาษา การใช้ ภ าษาให้ เหมาะสมกับ การสื่ อ สารแต่ ล ะประเภท รวมทัง้ การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีประเภทต่างๆ ในการสื่อสาร
Man and communicative competence; history and development of
communication; the use of language in communication; language as an important tool for
human communication; basic theories of communication; various forms of language; the use
of different language styles appropriate for each type of communication and various types of
communication / information technology
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
๓(๓-๐-๖)
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life
หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช
ปรัชญาในการดํารงชีวิต ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัวเอง การมีความรู้
และคุณธรรม การปรับตัวตามสถานการณ์ แนวคิดและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ตัวบ่งชี ้คุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม
King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy with an emphasis on philosophy
for better life, moderation, reasoning, self-immunity, knowledge, morality, self-adaptation,
concepts and components of life quality, indicators of life quality, and guidelines for
development of oneself, family, and society
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์ อย่ างใช้ เหตุผล
๓(๓-๐-๖)
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis
หลักการและกฎเกณฑ์การใช้ เหตุผลที่ดี การนําหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ ในการ
คิดและการวิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาด
Principles and rules of good reasoning; an application of principles and rules in
the thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid
mistakes
๓๖
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ศศภอ ๒๖๒ การฟั งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
การฝึ กฝนทักษะการฟั งและการพูดในสถานการณ์ ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย
วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้ อความทาง
วิชาการ ข่าวสาร รายงานข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
Practicing listening and speaking in the everyday life situation; discussions;
speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading
academic issues, news, and reports from various sources
ศศภอ ๒๖๓ การอ่ านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒(๑-๒-๓)
LAEN 263 Reading and Writing for Communication
การอ่า นและการเขี ย นในสถานการณ์ ต่า งๆ การอภิ ป ราย วัจ นกรรม การตี ค วามและ
วิเคราะห์ ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้ อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงาน
ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report,
letters, and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on main
idea, details in paragraph and essay forms
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก
๓(๓-๐-๖)
LALA 274 Philosophy of Love
แนวคิดพืน้ ฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักใน
ทรรศนะของ โสเครติส เพลโต อริ สโตเติล รุ สโซ ซาร์ ท ร์ ซีโมน เดอ โบวัวร์ และ ฟรอยด์ ความรักกับ
จริยธรรม ปั ญหาเกี่ยวกับความรัก ความรักอุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์
Basic concepts of philosophy of love; definitions and kinds of love; philosophical
views of Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir and Freud; love and
ethics; problems about love; love of ideals; love in the Buddhist views; love in the Christian
views
รายวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ
๓(๓-๐-๖)
SCID 101 Integrated Science
วิวฒ
ั นาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน การนําไปใช้ และการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกบั
๓๗
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การเปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้ อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสาร แนวโน้ มการพัฒนา วิทยาศาสตร์ ในอนาคต
Science evolution and scientific methods; the Earth and space, the energy in
various forms, the energy sources, the usage and conservation; living organism and
evolution; chemistry in the changing world; food and food technology; environment and
pollution; science and technology of transportation and communication; trend in the future of
science development
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
กลศาสตร์ ข องการเคลื่ อ นที่ และการสมดุล งานและพลัง งาน ความยื ด หยุ่น ของสาร
กลศาสตร์ ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้ อน กฎของก๊ าซ และระบบหายใจ
คลื่นและสมบัติของคลื่น หูและการได้ ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่ างกาย และ
อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
Mechanics of motion and equilibrium, work and energy; elastic properties of
matters, fluid mechanics and the blood circulatory system, temperature, heat, gas law and
the respiratory system; waves and wave properties, ears and hearing; lights and vision,
electricity, magnetism, electricity in the human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear
medicine
๒(๒-๐-๔)
วทคณ ๑๘๒สถิตศิ าสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science
แนวคิดความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็ นและการประยุกต์กับเหตุการณ์
ต่างๆ การแปลความค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ตวั แทนที่ดีของประชากรและการ
นําไปใช้ ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิ าน
Concepts and applications of probability and probability distributions in various
events; the interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good
representatives of populations and its use in the estimation and hypothesis testing
รายวิชาที่สอนโดยคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
ENGE 100 The Earth and Nature

๓(๓-๐-๖)

๓๘
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หลัก การสิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบนิ เวศน์ ระบบพลวัต สมดุล ทางธรรมชาติ ในระบบนิ เวศน์
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย์สมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม
และทรั พ ยากรธรรม ชาติ กิ จ กรรมของม นุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลกระท บ โดยตรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้ วย นํ ้า ดิน แร่ธาตุ ป่ าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกาก
ของเสียอันตราย สถานการณ์ สิ่งแวดล้ อมปั จจุบนั และวิกฤติการณ์ สิ่งแวดล้ อมในประเทศของเราและ
ประเทศอื่น แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
Principles of the environment, the ecosystem, the dynamic system, balance of
nature in the ecology system, natural resource conservation and biodiversity; human
community related to their environment and natural resources; the direct impact of human
activities on the environment and natural resources: water, soil, minerals, forest, wildlife,
energy, air, noise, solid waste, and hazardous waste; current environmental situation and
environmental crisis in our country and others counties; ways of the environmental
management as a means for sustainable development
๓(๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวติ ประจําวัน
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life
อันตรายที่ อาจเกิ ดขึน้ จากมนุษ ย์ หรื อธรรมชาติในชี วิต ประจํ าวัน จากกิ จกรรมในบ้ าน
สถานที่ทํางาน การเล่นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอนั ตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ้า
อัคคีภยั แผ่นดินไหว นํ ้าท่วมฉับพลัน สารพิษ เชื ้อโรค อาหาร ยา สิง่ เสพติดให้ โทษ อาชญากรรม การก่อ
วินาศกรรม อุบตั ิภยั จากการจราจรขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้ อม อันตรายจากการแพร่ และรับข้ อมูล
ข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการจัดการตอบสนองต่อความเสี่ย ง และความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อบุคคล ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้ อม
Dangers likely to arise from man or nature in everyday life, from activities at
homes, work places, sports and games, agricultural practice, industry, toxic substances,
radio active substances, electricity; fire, earth quake, flood, germs, food, medicine, drugs;
crime, sabotage, accidents from transportation, environmental pollutions, dangers from
transmitting and receiving information; safety measures evaluation and response to potential
risk and damage to persons, properties and environment
รายวิชาที่สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม่
EGCO 342 Information Technology in Daily Life
๓๙

๓(๓-๐-๖)
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แนะนําคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม
สมัยใหม่ โครงสร้ างพื ้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ระบบฐานข้ อมูลและคลังข้ อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปั ญญาประดิษฐ์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการสืบสวน
เชิงเลข
An introduction to computer and information technology, the role of information
technology in modern society, information technology infrastructure; computer hardware,
software, and communications technology; the database system and data warehouse, the
decision support system and artificial intelligence; electronic commerce, computer security,
computer crime and digital forensics
รายวิชาที่สอนโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา
ศศศศ ๑๐๒ การคิดเชิงวิพากษ์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 102 Critical Thinking
ชีวิต การคิด และวิธีคิด ลักษณะของ “การคิดเชิงวิพากษ์ ” ความสําคัญ ของการคิดเชิง
วิพากษ์ ต่อการพัฒนาตนการมีชีวิตในยุคข่าวสารข้ อมูล การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับความจริ งของชีวิต
และโลก ธรรมชาติ ข องความดี แ ละความเลว ความถูก และความผิ ด การใช้ เหตุผ ลเชิ ง วิ พ ากษ์ ใน
ชีวิตประจําวัน
Life, thinking and thinking methods; the nature of “critical thinking”, and its
importance for self-development, living in the age of information technology; searching for
knowledge about the reality of life and the world; the nature of good and evil, right and wrong;
critical reasoning in every day life
รายวิชาที่สอนโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์ วจิ ักษ์
๒(๒-๐-๔)
MSMS 107 Film Appreciation
คําจํากัดความบทบาทและหน้ าที่ของภาพยนตร์ การสํารวจถึงประเภท รู ปแบบ ประวัติ
พัฒนาการ ของภาพยนตร์ ในโลกภาพยนตร์ ตะวันตก ตะวันออก และภาพยนตร์ ไทยองค์ประกอบการ
สร้ างสรรค์งานภาพยนตร์ การสํารวจภาพยนตร์ หลักการประเมินสุนทรี ย์ของภาพยนตร์

๔๐
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The definitions, role and functions of films; survey into genres, film styles, history
of films, and development in both eastern-western cinematographic worlds as well as films in
Thailand; elements of film creation, films exploration; principles of aesthetic evaluation in films
รายวิชาที่สอนโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชีวิต
๒(๑-๒-๓)
SPGE 119 Health for Life
แนวคิดและหลักการสุขภาพเชิงบูรณาการและองค์รวม คุณ ค่า ความหมาย และความ
เชื่ อมโยงระหว่างสุขภาพเชิงบูราการ และองค์ รวมกับวิถีชีวิตและสังคมที่ หลากหลาย การประยุก ต์
สหวิท ยาการเพื่ อ ส่งเสริ ม สุข ภาพทางกาย จิ ต สังคม และปั ญ ญาเชิ ง บูรณาการและองค์ รวมอย่า ง
สร้ างสรรค์ กระบวนการกลุ่มและการเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ตรงจากกิจกรรมทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
พร้ อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผา่ นการถอดบทเรี ยน การสํารวจและออกแบบการเรี ยนรู้ร่วมกัน
Concepts and principles of integrated and holistic health, values; meaning and
connection between integrated and holistic health among different lifestyles and society; an
application of interdisciplinary learning for integrated, holistic and creative health promotion,
group process and learning through one’s direct experience from both inside-and-outside
classroom activities and sharing to others; course surveying and designing for mutual study
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 120 Bike for Health and Recreation
หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการประยุกต์ในการขี่จกั รยาน การเตรี ยมความพร้ อมทาง
ร่างกายและจิตใจของนักปั่ นจักรยาน ประโยชน์ หลักการพื ้นฐาน ทักษะการขี่จกั รยาน ความปลอดภัย
กฎ กติกา มารยาทในการขี่จักรยาน ระเบียบปฏิบตั ิในการใช้ เส้ นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและ
นันทนาการรอบมหาวิทยาลัย
Applied sports science principles, physical and mental fitness preparation for bike
riders’ benefits; basic principles, bike skills, and safety; rules, regulations, and manners in
riding in the bike lane; touring around MU by bike for recreation and health
รายวิชาที่สอนโดยศูนย์ จติ ตปั ญญาศึกษา
จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา
CEGE 201 Contemplative Education and Leadership Development

๔๑

๒(๑-๒-๓)
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แนวคิดความเป็ น ผู้นํา กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพความเป็ น ผู้นํา การรู้ จัก
ตนเอง เข้ าใจผู้อื่น กระบวนการกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงมิติภายในสู่วิถีชีวิตที่สมดุลและมีความสุข การ
สร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
Leadership concepts, learning process for leadership development; knowing
oneself, understanding others, group process; the inner transformation to balancing the way
of life and happiness; the creation of transformation at the personal, organizational and
social levels
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 121 General Aspects of Sports Science
ความหมายของวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลัก การ ขอบข่า ย วิวัฒ นาการความรู้ พื น้ ฐาน
ศึกษาความเกี่ยวข้ องของวิทยาศาสตร์ การกีฬา กับพลศึกษา การประยุกต์ใช้ ในปั จจุบนั และแนวโน้ มใน
อนาคต องค์กรที่ปฏิบตั งิ านด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
Sports science definition, principle, scope evolution and relationships of sports
science with physical education and public health possible application of this field in athletic
training at various levels of competitions such as the national or international levels
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports
ปรัชญาการกีฬา จริยธรรมในการเป็ นผู้เล่น ผู้ชม และผู้ตดั สินกีฬา นํ ้าใจนักกีฬา
Philosophy of sports, ethics of athletes, sports spectators, sports officiating,
sportsmanship
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่ อและการทํางาน ๑
๒(๑-๒-๓)
SPSS 224 English for Further Education and Work 1
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ไวยากรณ์ที่สําคัญเพื่อการศึกษาต่อและการ
ทํางานทัว่ ไป
Listening, speaking, reading, and writing skills; English structure and grammar
for further education and work
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่ อและการทํางาน ๒
SPSS 225 English for Further Education and Work 2
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ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน คําศัพท์และไวยากรณ์ ที่สําคัญที่ใช้ ในการศึกษาต่อและการ
ทํางานในแวดวงเฉพาะ
Listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and grammar for
further education and work in specific area
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 423 Legal Aspects of Sports
กฎหมายทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
เรี ยกร้ องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา และการเรี ยกค่าสินไหมชดเชย การประกัน
สุขภาพ และการประกันอุบตั เิ หตุ
General laws concerning national or international sports programs; laws on
damaged compensation to people concerning sports competition coverall by in swanked
policies and legal percolations and laws concerning sports
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วทคม ๑๑๔ เคมีท่ วั ไป
๓(๓-๐-๖)
SCCH 114 General Chemistry
โครงสร้ างอะตอม พันธะเคมี แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณ หพล
ศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions; colloids,
chemical, thermodynamics, chemical kinetics; chemical equilibria, ionic equilibria,
electrochemistry, the present periodic table
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัตกิ ารเคมี
๑(๐-๓-๑)
SCCH 119 Chemistry Laboratory
ทดลองเคมีทวั่ ไปและเคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น ได้ แก่ ความคาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ การ
เตรี ยมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้ แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรี ย์ สมดุลเคมี
กฎ อัต ราของปฏิ กิ ริ ย า ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ การจํ า แนกสารอิ น ทรี ย์ ต ามการละลาย ปฏิ กิ ริ ย าของ
ไฮโดรคาร์ บอน อัลกอฮอล์ ฟี นอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอกซิลิก อนุพนั ธ์ ของกรดคาร์ บอกซิลิกและ
เอมีน
Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e. g. errors,
significant numbers, precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration; the
๔๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

use of models for stereochemistry of organic substances; chemical equilibria, rate and
reactions redox reaction, solubility classification and reactions of hydrocarbons; reactions of
alcohols and phenols, reactions of aldehydes and ketones; reactions of carboxylic acids and
derivatives, reactions of amines
วทคม ๑๒๓ เคมีอนิ ทรีย์เบือ้ งต้ น
๓(๓-๐-๖)
SCCH 123 Fundamental Organic Chemistry
พันธะและโครงสร้ างโมเลกุลของสารประกอบอิน ทรี ย์ การอ่านชื่อสารประกอบอิน ทรี ย์
ปฏิ กิ ริยาในเคมี อิน ทรี ย์ สเตอริ โอเคมี การสังเคราะห์ และปฏิ กิริย าของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน
แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์
คีโตน กรดคาร์ บอกซิลกิ และอนุพนั ธ์ เอมีน
Bonding and molecular structure of organic compounds; nomenclature reactions
of organic compounds; stereochemistry, synthesis and reactions of alkane, cycloalkane,
alkene, cycloalkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol, phenol, ether, aldehyde,
ketone, carboxylic acid and their derivatives, amine
วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขัน้ พืน้ ฐานพื่อการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise
ศัพท์ กายวิภาค โครงสร้ างร่ างกาย แนวและแกนการเคลื่อนที่ กระดูกและเนือ้ เยื่อ ระบบ
ประสาทและอวัยวะภายใน กายวิภาคศาสตร์ ที่นกั วิทยาศาสตร์ การกีฬาต้ องรู้ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์
ในงานเวชศาสตร์ การกีฬา ความสัมพันธ์ของกายวิภาคศาสตร์ กบั การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
Anatomical reference terminology; planes and axis of motion, general structure,
bone and soft tissue; special senses. Internal organ; anatomy for sports scientist; applied
functional anatomy for sports medicine
วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
SPSS 164 Motor Learning
การเรี ยนรู้ ทักษะกลไกขันพื
้ น้ ฐาน กระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะกลไก และ การควบคุมการ
เคลื่อนไหวด้ วยระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ จิตวิทยาการเรี ยนรู้ ทักษะกลไกที่จําเป็ นสําหรับนักกีฬา การฝึ ก
การทําซํ ้า และ การเรี ยนรู้ทกั ษะกลไกทางกีฬาที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ เพศ และพัฒนาการของการเกิดทักษะ
Fundamental motor learning skill, process of motor learning and motor control;
functional of neuromuscular system; psychology, motor skills required for different types of
athletes, practice, repetition, and skill related fitness; the relationship between age, sex and
development of skill development
๔๔
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วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
SPSS 262 Basic Functional Anatomy for Exercise
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขัน้ พืน้ ฐานพื่อการออกกําลังกาย
การทํางานของร่ างกายในการออกกําลังกาย การเคลื่อนที่พื ้นฐานเฉพาะส่วนของอวัยวะ
โดยใช้ นํ ้าหนักตัวและการฝึ กด้ วยอุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัย
Functional anatomy; basic movement, body weight techniques, and weight
training techniques; safety
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ขัน้ สูงเพื่อการออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการออกกําลังกาย
การทํ างานของร่ างกายในการออกกํ าลังกายที่ ซับซ้ อน เทคนิควิธีการฝึ กที่ ใช้ กล้ ามเนื อ้
หลายกลุม่ ของอวัยวะโดยใช้ นํ ้าหนักตัวและการฝึ กด้ วยอุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัย
Functional anatomy; body weight techniques for combination of muscles, and
weight training techniques; safety
วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสาํ หรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 264 Biochemistry for Sports Science
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วทคม ๑๒๓ เคมีอนิ ทรีย์เบือ้ งต้ น
โครงสร้ างและหน้ าที่ของสารชีวโมเลกุลที่สําคัญของร่ างกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ของสารชีวโมเลกุล โครงสร้ าง หน้ าที่และการทํางานของ
เอนไซม์ การแสดงออกของยีนและเทคนิคต่างๆทางอณูชีววิทยาที่ใช้ ในการศึกษายีน การทําหน้ าที่ของ
้ กกีฬา
ฮอร์ โมนและโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลประเภทต่างๆรวมทังนั
Structures and functions of biomolecules, metabolism of biomolecules and
regulation of body metabolism; structure, function and enzyme activity, gene expression,
blood composition; molecular biology techniques in sports science application, hormone
function, nutrition in sports science
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1
หลัก การทํ าโครงงานระดับ ปริ ญ ญาตรี ผ่า นกระบวนการสัม มนาและกระบวนการวิจัย
เบื ้องต้ น
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Principles of bachelor project, process of seminar and basic research
methodology
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๒-๑)
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
ดําเนินการโครงงานระดับปริญญาตรี ตามโครงร่างที่นําเสนอ การเขียนสรุปรายงาน
Project implementation after having approved; project report writing
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
SPSS 357 Field Work 1
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสัง่ สมประสบการณ์ในการทํางานร่ วมกับผู้อื่น มุ่งเน้ นการให้ บริ การสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการตามจรรยาบรรณอาชีพ
Training on site in exercise and sports organizations in order to have experience
in working with others; focusing on clients’ needs under the professional ethics
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
SPSS 457 Field Work 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ๑
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อ สั่ง สมประสบการณ์ ใ นการแก้ ไขโจทย์ ปั ญ หาที่ พ บในการทํ า งาน โดยใช้ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายและวิจารณญาณในการตัดสินใจที่เหมาะสม
Training on site in exercise and sports organizations in order to have experience
in solving problems with knowledge of exercise and sports science including good
judgement
วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPEX 241 Sports Equipment and Facilities
ประเภทของสนามกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการเก็บรักษา และการจัดกายภาพ
ในศูนย์กีฬา อุปกรณ์ ในศูนย์ออกกําลังกาย และสถาปั ตยกรรมทางกีฬา การจัดระบบและการบริ หาร
จัดการสนามกีฬาให้ เกิดประสิทธิภาพ
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Types of sports fields, sport training centers; equipment in sport and
maintenance; the electrical and sound system in the sport centers, equipment in the exercise
centers and sport architecture; organizing and managing the performance arena
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
SPEX 243 Psychological Skill Training
เทคนิคการฝึ กทักษะทางจิตวิทยาแบบจิตคุมกายและแบบกายคุมจิต เพื่อความแข็งแกร่ ง
ทางจิต
Techniques of psychological skill training both body to mind and mind to body for
the mental toughness
วกอก ๒๔๔ วิธีการสอนทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
SPEX 244 Sports Pedagogy
้
กลวิธีใน
หลักการและวิธีการสอนทางการกีฬา การเขียนบันทึกการสอน ขันตอนการสอน
การสอน จิตวิทยาในการสอน บุคลิกลักษณะการเป็ นผู้นําทางกีฬา การประเมินผลการสอนกีฬา
Principles of teaching sports; strategies of teaching; psychology in teaching;
leaders’ personality; sport teaching evaluation
วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
SPEX 250 Hygiene and Safety in Exercise
หลักการ วิธีการปฏิบตั เิ รื่ องสุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
Principles and practical methods associated with hygiene and safety in exercise
and playing sport
วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๓(๑-๓-๖)
SPEX 341 Personal Trainer
การฝึ ก ทางกายเฉพาะบุ ค คล การวางแผนการฝึ ก สมรรถภาพทางกาย วิ ธี ก ารฝึ ก ที่
เหมาะสม
กับบุคคล การเป็ นผู้นําหรื อครู ฝึกในสถานออกกําลังกาย หรื อศูนย์ กีฬา บุลิกภาพและพฤติกรรมการ
สื่อสาร
Personal training, specific program planning; appropriate training methods for
different people; learning to be a trainer in the exercise or sport centers, personality and
communication behavior
๓(๒-๒-๖)
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพองค์ รวม
สําหรับบุคคลพิเศษ
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special Population
๔๗
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หลักการสร้ างเสริ มสุขภาพองค์รวม การใช้ การออกกํ าลังกายเป็ นเครื่ องมือในการสร้ าง
เสริ มสุขภาพสมรรถภาพและป้องกันโรค การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีความ
เสี่ยงและสําหรับบุคคลหรื อกลุม่ คนที่มีความต้ องการพิเศษหรื อมีความกังวลเรื่ องสุขภาพ ทักษะการเป็ น
ผู้นําและการให้ คําปรึกษา
Principles of holistic health promotion; promoting exercise to improve health,
fitness and preventing disease; designing the exercise program for risky groups and special
population’s needs; leadership skills and mentoring
วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
SPEX 347 Fitness Center Management
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกอก ๒๔๗ การจัดการโครงการ
หลักการบริ หารศูนย์ ออกกํ าลังกายตามมาตรฐานสากล ระบบการดําเนินงานเชิงธุรกิ จ
ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและกําหนดราคา ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจของศูนย์
การออกกําลังกายจริยธรรมการดําเนินงานเชิงธุรกิจ
International standard principles of managing the fitness centesr; business
functions; designing the exercise program and cost administration; business problems
relating to the fitness centers and the business ethics
วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลังกายกลุ่ม
๒(๑-๒-๓)
SPEX 441 Group Exercise
การเตรี ยมความพร้ อมทางร่ างกายและจิตใจของการออกกํ าลังกายแบบกิ จกรรมกลุ่ม
ทักษะการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการออกกําลังกายกลุม่ กิจกรรมกลุ่มรูปแบบต่างๆ และความปลอดภัย
Physical and mental fitness preparations for group exercise; principles of group
exercise training; skills and safety
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training
การประยุกต์ความรู้ทางสรี รวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และ
หลัก การฝึ ก ทางด้ า นกี ฬ า เพื่ อ นํ า มาสู่ก ารศึก ษารายละเอี ย ดที่ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการวาง
แผนการฝึ กซ้ อมกีฬา และพัฒนาประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาที่เฉพาะด้ าน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนากีฬา
อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ กระบวนการประยุกต์ หลักทฤษฎีของการฝึ กสูก่ ารปฏิบตั ใิ นกีฬา
Application of physiology, biomechanics, psychology, nutrition and principle of
sport training to improve athletes’ performances; components in the sports training program
๔๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

and the development of special sports; the process of sports development by using
application theories to the sport practice
วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๓(๒-๒-๖)
SPSS 282 Physical Fitness Testing
หลักการ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยทัว่ ไป แบบทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การ
ทดสอบทางกายโดยใช้ เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ในห้ องปฏิบตั ิการ และในภาคสนาม การประเมินผล
และการให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ
Principles and physical fitness test for people; physical fitness types of testing;
testing methods; scientific instruments and field tests; evaluation and advising in the physical
fitness improvement
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
๒(๒-๐-๔)
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating
แนวคิด หลักการ ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ และวิธีการปฏิบัติเรื่ องอาหารและโภชนาการ
ทัว่ ไปกับสุขภาพองค์รวมเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ
Concepts, principles, examples, relationships and practical methods associated
with food and general nutrition and holistic health for health promotion
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๖)
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อ
อารมณ์ ความรู้ สึก พฤติกรรม การเรี ยนรู้ การรับรู้ และสภาวะร่ างกายในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
ผู้นําและเทคนิคการสื่อสาร การทดสอบ การวัด และการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา
Sports psychological theories for training and competition; psychological factors
effecting emotion, feeling, behavior, learning, perception and physical conditions in training
and competition; leaders and communication techniques; psychological assessment and
evaluation
วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑
SPSS 286 Sports physiology 1

๓(๒-๒-๕)

๔๙
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บทนําสรี รวิทยา หน้ าที่และกลไกการทํางานของระบบประสาทและการเคลื่อนไหว ระบบ
กล้ ามเนื ้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ ท่อ เทคโนโลยีในการตรวจวัด
การทํางานทางสรี รวิทยาและฝึ กปฏิบตั กิ าร
Introduction, functional and mechanisms of the nervous system and movement,
the muscular system, the cardiovascular system, the respiratory system, the renal system and
the endocrine system; technology for measuring physiological functions and practice
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
SPSS 381 Sports Biomechanics
ั ้ านการออกกําลังกายและกีฬา
หลักกลศาสตร์ พื ้นฐานที่ใช้ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ทงด้
หลัก ชี วกลศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องระบบกระดูก และกล้ ามเนื อ้ กลศาสตร์ ของไหล เครื่ องมื อพื น้ ฐานทาง
ชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการออกกําลังกายและกีฬาในเชิง 2 มิติ
Mechanical principles in human movement for both exercises and sports;
biomechanics of musculoskeletal, fluid mechanics, basic equipment in biomechanics; 2 -D
analysis of movement in exercises and sports
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก
๒(๒-๐-๔)
SPSS 383 Sports and Clinical Nutrition
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
แนวคิด หลัก การ วิธีก าร และวิธี ป ฏิ บัติด้านอาหารและโภชนาการเพื่ อสมรรถภาพที่ ดี
สําหรับนักกีฬาและผู้ออกกําลังกาย รวมถึงเพื่อช่วยสร้ างเสริ มสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังบางโรค
Concepts, principles, methods and practical methods associated with food and
nutrition for better performance in athletes and health promotion in patients with some
non-communicable diseases (NCDs)
วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
SPSS 384 Sports Medicine
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการออกกําลังกาย
วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการออกกําลังกาย
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ขัน้ สูงเพื่อการออกกําลังกาย
แรงและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื ้อเยื่อเมื่อมีแรงมากระทํา วิธีการช่วยลดแรง
ที่มากระทําต่อร่างกาย กลไกการบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บที่ผิวหนัง เนื ้อเยื่ออ่อน กระดูก กล้ ามเนื ้อ
๕๐
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ข้ อต่อ เอ็นตามความรุ นแรง ระดับของการบาดเจ็บ สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บ การบาดเจ็บที่
เกิดจากสิง่ แวดล้ อม การบาดเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายที่พบบ่อย การวินิจฉัย การดูแลรักษา การใช้
แถบผ้ ากาวในการยึดหรื อดามข้ อที่บาดเจ็บ
Forces and tissue stress and strain; deformation, deceleration and active shock
absorption; mechanism of sports injuries; injuries of skin, soft-tissue, bones, muscles, joints,
ligaments and tendon; grading of injuries; causes of sports injuries and prevention; common
sports injuries of trunk and extremities; diagnosis and treatmen; strapping and taping
วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒(๒-๐-๔)
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
องค์ประกอบในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา หลักการฝึ ก การเขียนแผนการ
ฝึ กซ้ อม ปั จจัยที่มีผลต่อการฝึ กซ้ อม การประเมินนักกีฬาเพื่อพัฒนาความสามารถ
Components of physical fitness for improving the athlete's ability; training
principles; factors influence training; evaluating athletes’ performances to improve bio-motor
ability
วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒
๓(๒-๒-๕)
SPSS 386 Sports physiology 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรี รวิทยาของระบบต่างในร่างกายต่อการออกกําลังกาย
และการฝึ ก อาทิ การเผาผลาญพลังงาน ระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ฮอร์ โมน สมดุลของของเหลวและเกลือแร่ การออกกําลังกายในสภาพแวดล้ อมที่
รุ น แรง และการฟื ้นคืน ตัว การตรวจวัดสมรรถนะการทํ างานของร่ างกายโดยใช้ เครื่ องมือและวิธีการ
ทดสอบทางห้ องปฏิบตั กิ าร
Physiological responses and adaptation to acute exercise and training including
metabolism, neuronal, musculoskeletal, cardiovascular, respiratory, endocrine, fluid and
electrolyte balance, exercise in extreme environments and recovery; equipment, and
laboratory tests for measuring physical performances
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
๒(๑-๒-๓)
SPSS 481 First Aid and Resuscitation
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
ทัก ษะการให้ ความช่ ว ยเหลื อ เบื อ้ งต้ น แก่ ผ้ ูที่ ได้ รั บ บาดเจ็ บ ในกรณี ฉุก เฉิ น การตรวจ
สัญญาณชีพ การห้ ามเลือด การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ผู้ป่วยหมด
สติ ช็อค และตกเลือด การดาม การใช้ ผ้าพยุงแขน การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย การช่วยคนจมนํ ้า ได้ รับสารพิษ
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ไฟไหม้ สัตว์พิษ การจัดเตรี ยมยาสามัญประจําบ้ านเตรี ยมหน่วยปฐมพยาบาลประจําสนาม การผาย
ปอด ปั๊ มหัวใจในการช่วยชีวิตเบื ้องต้ น
First-aid in the emergency management; detecting vital signs; controlling
bleeding; first-aid in foreign body airway obstruction (choking); unconscious, shock, massive
bleeding, poisons and burns; wound management; splinting; patient transportation; rescue
near-drowning; basic life support
วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 482 Sports Technology
เทคโนโลยีปัจจุบนั ที่ใช้ ในการออกกําลังกาย ฝึ กซ้ อมและแข่งขันกีฬา
Technology in recent day for exercise, sport training, and competition
วกกฬ ๔๘๕ เภสัชวิทยาการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 458 Sports Pharmacology
วิชาที่ต้องศึกษาก่ อน : วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสาํ หรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
การใช้ ยาอย่างเหมาะสมกับการกีฬาและการบาดเจ็บ ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของยา
ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา ยาที่นักกีฬาสามารถใช้ ได้ อ้วยตนเอง ยาที่ต้องได้ รับการแนะนําจากแพทย์
ความเชื่อและความเป็ นจริงเรื่ องสารกระตุ้นและสารต้ องห้ ามทางการกีฬา
Appropriate use of drugs in sports and sport injuries; factors effecting drug
efficacy; adverse drug reactions; over-the-counter medication; prescription medication; belief
and truth about doping agents and prohibiting agents in sports
กลุ่มวิชากีฬา
วกกฬ ๑๗๑ ว่ ายนํา้
๑(๐-๒-๑)
SPSS 171 Swimming
ทัก ษะการว่า ยนํ า้ กฎกติ ก ามารยาท การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย การเก็ บ รั ก ษา
อุปกรณ์
Swimming skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance
๑(๐-๒-๑)
วกกฬ ๑๗๒ กรีฑาลู่
SPSS 172 Track Athletics
ทักษะการวิ่งในลู่วิ่ง กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อุปกรณ์
Track athletics skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
๕๒
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วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสติก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 173 Gymnastics
ทักษะการม้ วนหน้ า ม้ วนหลัง การทรงตัว สปริ งตัว กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและ
ความปลอดภัยในการเล่นยิมนาสติก การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basic skills; forward and backward roll, balancing, spring; rules and regulations;
injuries and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์ บอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 174 Volleyball
ทักษะการเล่นลูกมือล่างมือบน การเสิร์ฟ การสกัดกัน้ การตบและการเล่นทีม กฎกติกา
มารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basic skills; body position, serving, volley, bumping, individual attack and
defense techniques; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๑๗๕ การฝึ กด้ วยนํา้ หนัก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 175 Weight Training
พื ้นฐานการฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก ท่าบริ หารกับกลไกการทํางานของกล้ ามเนื ้อ ประเภทและชนิด
ของอุปกรณ์ รูปแบบและวิธีการฝึ กด้ วยนํ ้าหนักเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของนักกีฬา
Basic weight training; posture and mechanism; equipment and tools; weight
training methods to improve athletes’ performances
วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 176 Basketball
ทักษะการเล่นบาสเกตบอล การลงทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย
การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basketball skills; team tactics; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance
วกกฬ ๑๗๗เทควันโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 177 Taekwondo
ทักษะเบื ้องต้ นการเล่นเทควันโด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การ
เก็บรักษาอุปกรณ์
Taekwondo basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
๕๓
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วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่ อสู้ป้องกันตัว
SPSS 178 The Arts of Self-defense
ทักษะเบื ้องต้ นในการต่อสู้ปอ้ งกันตัว การบาดเจ็บและความปลอดภัย
Self-defense basic skills; injuries and safety

๑(๐-๒-๑)

วกกฬ ๑๗๙ เปตอง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 179 Petanque
ทักษะการเล่นเปตอง การแข่งเดี่ยว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Petanque skills for individual and team; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance
วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 271 Fencing
ทักษะเบื ้องต้ นการเล่นดาบสากล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การ
เก็บรักษาอุปกรณ์
Fencing basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
วกกฬ ๒๗๒ โยคะ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 272 Yoga
ปราณายามะขัน้ พื น้ ฐาน การเตรี ยมพร้ อมร่ างกาย การผ่อนคลายอย่างลึก อาสนะขัน้
พื ้นฐาน การควบคุมการหายใจ
Basic pranayama yoga training; body preparation; deep relaxation; basic Asana;
breathing control
วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลีลา
๑(๐-๒-๑)
SPSS 273 Rhythmic Gymnastics
ทักษะพื ้นฐานการเล่นอุปกรณ์ ยิมนาสติกลีลา กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Rhythmic gymnastics basic skills; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance
๕๔
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วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 274 Social Dance
ทักษะพืน้ ฐานลีลาศ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็ บรักษา
อุปกรณ์
Social Dance basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
วกกฬ ๒๗๕ กรีฑาลาน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 275 Field Athletics
ทักษะพื ้นฐานการเล่นกรี ฑาลาน กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การ
เก็บรักษาอุปกรณ์
Field athletics basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
วกกฬ ๒๗๖ ยูโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 276 Judo
ทักษะพืน้ ฐานการล้ ม การทุ่ม และการจับยึด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basic skills; rolling, projection and locking; rules and regulations; injuries and
safety; equipment maintenance
วกกฬ ๒๗๗ไทชิ-ชี่กง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 277 Taichi-Qi Gong
การเคลื่อนไหวแบบไทชิ-ชี่กง การเคลื่อนที่ของร่างกาย การหายใจ การรํ าท่าต่างๆ
Tai chi-qigong poses; body moving; breathing
วกกฬ ๒๗๘เทนนิส
๑(๐-๒-๑)
SPSS 278 Lawn Tennis
ทัก ษะการเล่น เทนนิ ส เทคนิ ค การแข่ ง ขัน ประเภทเดี่ ย วและคู่ กฎกติ ก ามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Lawn tennis skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance
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วกกฬ ๒๗๙เทเบิลเทนนิส
๑(๐-๒-๑)
SPSS 279 Table Tennis
ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Table tennis skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตัน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 371 Badminton
ทักษะการเล่นแบดมินตัน เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Badminton skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๓๗๒ แอโรบิกด๊ านซ์
๑(๐-๒-๑)
SPSS 372 Aerobic Dance
การเต้ นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภัย
Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety
วกกฬ ๓๗๓ เซปั คตะกร้ อ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 373 Sepak Takraw
ทักษะพื ้นฐานการเล่นเซปั คตะกร้ อ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การ
เก็บรักษาอุปกรณ์
Sepak Takraw basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment
maintenance
วกกฬ ๓๗๔ ฟุตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 374 Football
ทักษะการเล่นฟุตบอล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อุปกรณ์
Football skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๓๗๕ รักบีฟ้ ุตบอล

๑(๐-๒-๑)
๕๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

SPSS 375 Rugby Football
ทัก ษะการเล่น รัก บี ฟ้ ุต บอล ๗ และ ๑๕ คน กฎกติก ามารยาท การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Rugby football skills; team 7 and 15; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance
วกกฬ ๓๗๖ การช่ วยชีวิตคนจมนํา้ และความปลอดภัยทางนํา้
๑(๐-๒-๑)
SPSS 376 Life Saving
ขันตอนการช่
้
วยเหลือคนจมนํ ้า การพาคนจมนํ ้าเข้ าฝั่ ง มีและไม่มีอปุ กรณ์ ช่วย การพาขึ ้น
จากนํ ้า การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Algorithm to help drowning people; take drowning people ashore with and
without auxiliary devices; injuries and safety; equipment maintenance
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
๓.๒.๓.๒ อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติมไพบูลย์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
๓.๒.๓.๓ อ.ดร.เบญจพร พานิชเจริญ
๓.๒.๓.๔ อ.พญ.อนุช ดุรงค์พนั ธุ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
๓.๒.๓.๕ อ.นพ.เมธี องศ์ศริ ิพร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
๓.๒.๓.๖ รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัตศิ ยั กุล
๓.๒.๓.๗ รศ.พญ.ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
๓.๒.๓.๘ อ.พญ.พวงแก้ ว ธิตสิ กุลชัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๙ ผศ.ดร.นพ. เฉลิมชัย มิตรพันธ์
๓.๒.๓.๑๐ รศ.ดร.นภัทรธรา ธีระวัลย์ชยั
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๑ อ.ดร. สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ ธรรม
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๒ อ.ดร.ปรี มน ปุณณกิตเิ กษม
๓.๒.๓.๑๓ อ.นพ.จริงสวัฒน์ ศิริคณ
ุ โชติ
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๔ อ.พญ.ณัฐสินี ตังกิ
้ จงามวงศ์
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๕ อ.พญ.นารี นาฏ รัชพงษ์ ไทย
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๖ อ.พญ.พัทธมน เลิศพิชิตกุล
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๗ อ.พญ.อลีนา เอื ้อสุวรรณกุล
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๘ อ.อัญชลีกร โสมเกษตริน
ภาควิชาชีวเคมี
๓.๒.๓.๑๙ ผศ.ดร.พญ.พินภัทร ไตรภัทร
ภาควิชาเภสัชวิทยา
๓.๒.๓.๒๐ อ.ดร.นพ.กิตพิ งศ์ สุนทราภา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
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๓.๒.๓.๒๑ อ.นพ.วีระเทพ ฉัตรธนโชติกลุ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
๓.๒.๓.๒๒ ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ พญ.มานี ปิ ยะอนันต์ ภาควิชาสูตศิ าสตร์ -นรี เวชวิทยา
๓.๒.๓.๒๓ รศ.นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
๓.๒.๓.๒๔ อ.ดร.ศศิมา ทองสาย
สถานส่งเสริมการวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓.๒.๓.๒๕ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
๓.๒.๓.๒๖ อ.พญ.ภัทรานิษฏ์ ภัทรพรเจริญ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
๓.๒.๓.๒๗ ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ
คณะทันตแพทยศาสตร์
๓.๒.๓.๒๘ อ.ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี
คณะทันตแพทยศาสตร์
๓.๒.๓.๒๙ ผศ.ประฤดา สุริยนั ต์
คณะศิลปศาสตร์
๓.๒.๓.๓๐ อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ
คณะศิลปศาสตร์
๓.๒.๓.๓๑ อ.เฟื่ องฟ้า ขอบคุณ
คณะกายภาพบําบัด
๓.๒.๓.๓๒ อ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
สถาบันโภชนาการ
๓.๒.๓.๓๓ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๓.๒.๓.๓๔ อ.ภญ.ชรรินธร เสถียร
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
๓.๒.๓.๓๕ อ.เดโช นิธิกิตตน์ขจร
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
๓.๒.๔ อาจารย์ พเิ ศษ ดังนี ้
คณาจารย์เกษียณ
๓.๒.๔.๑ รศ.นพ.วิชยั วนดุรงค์วรรณ
๓.๒.๔.๒ รศ.นพ. อติเรก จิวะพงศ์
๓.๒.๔.๓ ศ.คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
๓.๒.๔.๔ ศ.เกียรติคณ
ุ นพ. อรรถ นานา
๓.๒.๔.๕ ผศ.โอภาส สินเพิม่ สุขสกุล
๓.๒.๔.๖ รศ.ดร.ไถ้ ออน ชินธเนศ
๓.๒.๔.๗ รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
๓.๒.๔.๘ นพ.เรื องศักดิ์ ศิริผล
๓.๒.๔.๙ รศ.สมควร โพธิ์ทอง
๓.๒.๔.๑๐ คุณศักดิส์ ยาม แสวงไวศยสุข
การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓.๒.๔.๑๑ คุณสุรศักดิ์ เกิดจันทึก
การกีฬาแห่งประเทศไทย
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๓.๒.๔.๑๒ คุณนิตยา เกิดจันทึก
๓.๒.๔.๑๓ อ.วิธวราศักดิ์ อุปถัมภ์นรากร
๓.๒.๔.๑๔ อ.กิจ มีศรี สขุ
๓.๒.๔.๑๕ ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจี
๓.๒.๔.๑๖ ดร.กุสมุ าลย์ ประเสริฐศรี
๓.๒.๔.๑๗ คุณอานนท์ คลื่นสุวรรณ
๓.๒.๔.๑๘ อ.อิทธิพล ชมพูนชุ
๓.๒.๔.๑๙ อ.ไกรยศ สุดสะอาด

๓.๒.๔.๒๐ อ.หฤทัย เพชรวิเศษ

๓.๒.๔.๒๑ นพ.ไผทวุฒิ อุน่ สมบัติ
๓.๒.๔.๒๒ อ.อรรถกร เวชการ
๓.๒.๔.๒๓ คุณกฤชกร วงษ์ ศรี ษะ
๓.๒.๔.๒๔ คุณวรพล สมานันตกุล

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ช เซ็นทรัล เอฟซี
สโมสรฟุตบอล เลยซิตี ้ อาร์ แอร์ ไลน์
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
สมาคมฟั นดาบแห่งประเทศไทย
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบําบัด
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
โรงพยาบาลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบริหารการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรหน่วยงานรัฐและเอกชน

๓.๒.๔.๒๕ คุณประสิทธิ์ อินทรคช
๔. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม การฝึ กงาน
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬามีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้ แก่นกั ศึกษา โดยมีคคู่ วามร่วมมือโดยผ่านความเห็นชอบจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกี ฬ าทัง้ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่ มีนักวิท ยาศาสตร์ การกี ฬ าปฏิบัติงานเป็ น
้ ้น ๒ ครัง้ ๆละ๑๖ สัปดาห์
supervisor ให้ ความรู้ แก่นกั ศึกษาได้ ภายใต้ การดูแลของอาจารย์นิเทศ ทังสิ
ในชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคปลาย และชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคปลาย โดยในแต่ละครัง้ นักศึกษาจะเลือกสถานที่ ฝึกและ
ลักษณะงานที่แตกต่างกันเพื่อศึกษางานและค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริ งของตนว่าชอบหรื อมีความ
ถนัดลักษณะงานแบบใด หรื อยังขาดความรู้ด้านใดที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมอีก หากค้ นพบภายหลังการ
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ฝึ กจากสถานที่แรกในชัน้ ปี ที่ ๓ นักศึกษายังสามารถกลับมาศึกษาเพิ่มเติมได้ อีกในชันปี
้ ที่ ๔ ภาคต้ น
ก่อนไปฝึ กงานอีกครัง้ ในชันปี
้ ที่ ๔ ภาคปลาย เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านความรู้ และทักษะ
การปฏิบตั เิ พื่อการทํางานจริงในอนาคต
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม ดังนี ้
๔.๑.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมที่ วิญญูชนพึงมี เช่น มีนํ ้าใจนักกีฬา
ซื่อสัตย์สจุ ริต รับผิดชอบการกระทําของตน
๒. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผู้มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ เข้ าใจ
วัฒนธรรมองค์กร ปรับตัวเข้ ากับองค์กรนันๆได้
้
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพสิทธิ์ของผู้รับบริการ ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
ปั จเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๔. แสดงออกถึงพฤติกรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้ าใจและสามารถปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ จัดการปั ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจทางจรรยาบรรณ
อาชีพได้
๕. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผู้มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม
๔.๑.๒ ด้ านความรู้
๑. อธิบายสาระสําคัญของวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย รวมทังศาสตร์
้
้
ที่เป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ เช่น
อื่นที่เกี่ยวข้ องรวมทังศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย
๒. บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ทิ างด้ านการออกกําลังกายและการกีฬา
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการขวนขวายแสวงหาความรู้ และจัดการความรู้
๔.๑.๓ ด้ านทักษะทางปั ญญา
๑. ประยุกต์หลักการทางทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นการทํางานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้
อย่างเป็ นองค์รวม มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และมีการวางแผน
๒. ประเมินข้ อมูล แนวคิด หลักฐานจากการค้ นคว้ าและรวบรวมเพื่อการแก้ ปัญหา
๓. สังเคราะห์วิธีการแก้ ปัญหา ด้ วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากการสังเกต และการ
ประเมินสภาพ
๔.๑.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
๑. ทํางานเป็ นทีม แสดงบทบาทผู้นําและผู้ตามที่ดีได้
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๒. มีปฎิสมั พันธ์ที่ดีกบั กลุม่ คนที่มีความหลากหลาย
๓. รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย และพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ ที่ในการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําเสนอ
๒. ใช้ ภาษาไทยและภาษาอื่นๆในการสรุปประเด็นและสือ่ สารกับเพื่อนร่วมงานหรื อ
ผู้รับบริการ
๓. ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สืบค้ นข้ อมูลในการทํางาน และนําเสนอได้ อย่าง
เหมาะสม
๔.๑.๖ ด้ านทักษะพิสัย
๑. สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้ อย่างถูกต้ อง
๒. ช่วยเหลือดูแลการบาดเจ็บเบื ้องต้ นที่เกิดจากการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาได้
๔.๒ ช่ วงเวลา
วิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้ ฝึกในภาคปลายชันปี
้ ที่ ๓ และ ปี ที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษา หรื อ ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ตอ่ ภาคการศึกษา
วิชา
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒

ชัน้ ปี
๓
๔

ภาคการศึกษา
๒
๒

หน่ วยกิต
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๔.๔ การเตรียมการ
การฝึ กงานมี ๒ ช่วง คือ ชันปี
้ ที่ ๓ ภาคปลาย และ ชันปี
้ ที่ ๔ ภาคปลาย วิทยาลัยฯ กําหนด
ตารางเวลาการเตรี ยมการเพื่อการเลือกสถานที่ฝึกงาน ดังนี ้
ช่ วงเวลา
สิงหาคม
สิงหาคม

กิจกรรม
ประชุมนักศึกษาเพื่อชี ้แจงรายละเอียดการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
“แนะนําสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
โดย หน่ ว ยงานคู่ค วามร่ ว มมื อ ที่ รับ เป็ น สถานที่ ฝึ ก งานให้ นัก ศึก ษามาให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
หน่ ว ยงานนั น้ ๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กเป็ นสถานที่ ฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ทัง้ ปี ๓ และ ปี ๔ เช่นสถานที่ตงั ้ ของหน่วยงาน วิธีการเดินทาง ที่พัก
ใกล้ เคียง ลักษณะงาน วิธีการทํางาน สิ่งที่นักศึกษาต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมก่อนการฝึ กงาน
เวลาการทํ างาน จํ านวนชั่วโมงต่ อ วัน จํ านวนวัน ต่อ สัปดาห์ กฎระเบี ยบที่ พึงปฏิ บัติ สิ่งที่
นักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้ จากหน่วยงานนันๆ
้ สวัสดิการที่นกั ศึกษาอาจจะได้ รับขณะฝึ กงาน เช่น
อาหาร เบี ้ยเลี ้ยง เครื่ องแต่งกาย (ขึ ้นกับนโยบายของหน่วยงาน)
๖๓
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สิงหาคม-ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม-เมษายน

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
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กรณี ที่นกั ศึกษา ต้ องการฝึ กงานในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่วิทยาลัยกําหนด นักศึกษา
ต้ องยื่นหนังสือเพื่อขออนุมตั ิสถานที่ฝึกงาน หากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาแล้ ว
ว่าเป็ นหน่วยงานที่เหมาะสมเป็ นสถานที่ฝึกงานได้ คือ มีลกั ษณะงานที่นกั ศึกษาจะได้ เรี ยนรู้
และเพิ่ ม ทัก ษะประสบการณ์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลัง กาย และมี
supervisor ที่ เป็ น นักวิทยาศาสตร์ การกี ฬ าหรื อบุคลากรในวิชาชี พ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่น แพทย์
นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัดเป็ นต้ น ให้ การสอนและประเมินผลการฝึ กงานได้ และมี
ความปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้ วิทยาลัยฯจะอนุมตั ิให้ หน่วยงานนันๆเป็
้ นสถานที่ฝึกงาน
ได้ และวิทยาลัยฯจะประสานงานและส่งรายชื่อนักศึกษาพร้ อมอาจารย์นิเทศให้ แก่หน่วยงาน
นันๆ
้
นักศึกษาลงชื่อเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ทังนั
้ กศึกษาปี ที่๓ และ นักศึกษาปี ที่๔
ซึ่งนักศึกษาทังสองชั
้
น้ ปี อาจจะไปฝึ กงานในที่เดียวกัน แต่ผลการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับจะมีระดับที่
แตกต่างกันบางส่วน
ประกาศและส่งรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์นิเทศให้ แก่หน่วยงาน
“ปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ”
“การเตรี ยมตัวและการเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคลิกภาพ”
นักศึกษารับเอกสารรายงานตัวที่งานบริ การการศึกษา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (๑๖ สัปดาห์)
โดยอาจารย์นิเทศจะไปนิเทศอย่างน้ อย ๒ ครัง้
(กรณีจําเป็ น หากนักศึกษามีปัญหาในการฝึ กงานกับหน่วยงานนันๆ
้
อาจารย์นิเทศสามารถพิจารณานําเสนอให้ เปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้ )
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งผลการประเมินตามแบบประเมินที่วิทยาลัยกําหนด
นักศึกษานํ าเสนอการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ส่งรายงานการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ,
สื่อการนําเสนอ คณาจารย์ประเมินผลการนําเสนอตามแบบประเมินที่วิทยาลัยกําหนด
นั ก ศึ ก ษาทั ง้ สองชัน้ ปี ประเมิ น หลัก สูต รและการจัด การเรี ย นการสอนภายหลัง การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนใน
ครัง้ ต่อๆไป

รายชื่อหน่ วยงานคู่ความร่ วมมือที่เป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
หน่ วยงานราชการ
1. หน่วยเวชศาสตร์ การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และ
กายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2. หน่วยสร้ างเสริ มสุขภาพ ศิริราชฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
3. หน่วยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
4. หน่วยเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรื อ
5. สถาบันโรคทรวงอก
6. หน่วยวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๖๔

หน่ วยงานเอกชน
1. คลินิคการกีฬาโรงพยาบาลวิชยั เวช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2. ศูนย์กีฬานราทร สปอร์ ต เซ็นเตอร์
3. สโมสรพนักงานการบินไทย
4. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ รร.อัสสัมชัญธนบุรี
5. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊ าส
6. Cascade Club
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7. หน่วยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
8. สํานักวิทยาศาสตร์ การกีฬา กรมพลศึกษา
9. ศูนย์ฝึกพัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา (กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ)
10. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
11. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา

7. The Diet Pump
8. Newera Fitness
9. Arena Fitness
10. Virgin Active Fitness Club
11. Fitness First
12. Goldenbell Fitness

๔.๕ กระบวนการประเมินผล
วิช าฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทัง้ ๒ วิ ช า คื อ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ๑
สําหรับนักศึกษาปี ที่ ๓ และ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒ สําหรับนักศึกษาปี ที่ ๔
๔.๕.๑ ผู้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มี ๒ กลุม่ ได้ แก่
๑) หน่วยงานที่เป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพประเมินผลการปฏิบตั ิงานตลอด
ระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ ๘๐
๒) คณาจารย์ แ ละอาจารย์ นิ เทศประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านในวัน นํ า เสนอผลการ
ปฏิบตั งิ าน คิดเป็ นร้ อยละ ๒๐
๔.๕.๒ การประเมินผลการศึกษา
ค่าสัญลักษณ์และเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
เกณฑ์ผา่ นการประเมิน
เกณฑ์ไม่ผา่ นการประเมิน
A 80-100
F 0-49
B+ 75-79
B 70-74
C+ 65-69
C 60-64
D+ 55-59
D 50-54
๔.๕.๓ มาตรวัด และประเมิ น ผลใช้ ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ กํ าหนดไว้ ในรายวิชาและ
้ ที่ ๓ และ ชันปี
้ ที่ ๔
หลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาต้ องฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสองครัง้ คือ เมื่อเรี ยนชันปี
ดังนันจุ
้ ดมุ่งหมายในการประเมินจึงมุ่งเน้ นผลการเรี ยนรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ซึง่ จะชี ้แจงนักศึกษาก่อน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้

วกกฬ ๓๕๗
หน่ วยงาน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๖๕

อาจารย์

วกกฬ ๔๕๗
หน่ วยงาน

อาจารย์
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๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ วิญญูชนพึงมี
เช่น มีนํ ้าใจนักกีฬา ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบการกระทําของตน
๒. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ
้
กฎระเบียบ เข้ าใจ วัฒนธรรมองค์กร ปรับตัวเข้ ากับองค์กรนันๆได้
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพสิทธิ์ของผู้รับบริ การ ศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ปั จเจกบุ ค คลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
๔. แสดงออกถึงพฤติกรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้ าใจและ
สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ จัดการปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจทางจรรยาบรรณอาชีพได้
๕. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผู้มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
ด้ านความรู้
๑. อธิบายสาระสําคัญของวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กําลังกาย รวมทังศาสตร์
้
อื่นที่เกี่ยวข้ องรวมทังศาสตร์
้
ที่เป็ น
พื ้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ เช่น
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย
๒. บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิทางด้ านการออก
กําลังกายและการกีฬา
๓. แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมการขวนขวายแสวงหาความรู้ และ
จัดการความรู้

































ด้ านทักษะทางปั ญญา
๑. ประยุกต์หลักการทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในการทํางานด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาได้ อย่างเป็ นองค์รวม มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ และมีการวางแผน

มาตรฐานผลการเรียนรู้

หน่ วยงาน

๖๖





วกกฬ ๓๕๗

๒. ประเมินข้ อมูล แนวคิด หลักฐานจากการค้ นคว้ าและรวบรวม
เพื่อการแก้ ปัญหา
๓. สังเคราะห์วิธีการแก้ ปัญหา ด้ วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ จาก
การสังเกต และการประเมินสภาพ
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
๑. ทํางานเป็ นทีม แสดงบทบาทผู้นําและผู้ตามที่ดีได้
๒. มีปฎิสมั พันธ์ที่ดีกบั กลุม่ คนที่มีความหลากหลาย



อาจารย์

วกกฬ ๔๕๗
หน่ วยงาน
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๓. รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย และพัฒนาการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ ที่ในการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์
ข้ อมูล เพื่อนําเสนอ
๒. ใช้ ภาษาไทยและภาษาอื่นๆในการสรุปประเด็นและสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานหรื อผู้รับบริ การ
๓. ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สืบค้ นข้ อมูลในการทํางาน และ
นําเสนอได้ อย่างเหมาะสม

















หมายเหตุ  = ให้ ความสําคัญ = ให้ ความสําคัญมาก
๕. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้และทักษะการเป็ นผู้นําด้ านการกีฬาและ
การออกกําลังกาย สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึ กซ้ อมกีฬาได้ ตามความต้ องการ
ของแต่ละบุคคลเพื่ อการมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดีและเพื่ อพัฒ นาความสามารถทางกี ฬ า บัณ ฑิ ตจํ าเป็ น ที่
จะต้ อ งผ่ า นกระบวนการสัม มนาเพื่ อ ทํ า โครงงานที่ เกี่ ย วกับ การออกกํ า ลัง กายและการกี ฬ าได้ มี
ความสามารถในการตัง้ ประเด็นคําถาม ค้ นคว้ า วิเคราะห์ ประเมินข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง และสังเคราะห์
คําตอบ รวมทังสามารถวางแผนการทํ
้
าโครงงานหรื อการวิจยั เบื ้องต้ น หลักสูตรจึงกําหนดให้ นกั ศึกษา
ศึกษากระบวนการเหล่านี ้จากรายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
และสามารถทําโครงร่างและเขียนโครงงานในประเด็นที่สนใจ เพื่อนําโครงงานไปดําเนินการ ในรายวิชา
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ เมื่อการทําโครงงานสิ ้นสุดลงนักศึกษา
สามารถนําเสนอผลงานในการสัมมนาที่นักศึกษาจัดขึน้ และแสดงเป็ นนิทรรศการในที่ สาธารณะทัง้
โปสเตอร์ และด้ วยวาจา
๕.๑ คําอธิบายโดยย่ อ
หลังจากเรี ยนรู้กระบวนการสัมมนาและกระบวนการขันตอนสํ
้
าคัญในการทําโครงงานและ
การวิจยั เบื ้องต้ น ซึ่งประกอบด้ วยการตังคํ
้ าถาม การค้ นคว้ า วิเคราะห์ ประเมินข้ อมูล การสังเคราะห์
คําตอบ และการวางแผนโครงงาน / งานวิจยั แล้ วจากรายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออก
กํ าลังกายและการกี ฬ า ๑ ในชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคต้ น นัก ศึก ษาแต่ละกลุ่ม จะต้ องทํ า โครงงานในลัก ษณะ
ประยุกต์ ความรู้ ความเข้ าใจ โดยการตัง้ คําถามที่ สนใจเกี่ ยวกับการออกกํ าลังกายและการกี ฬาหรื อ
สาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้ อง เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาโครงงาน และจะช่วยกันค้ นคว้ า
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วิเคราะห์ ป ระเมิ น ข้ อมูล และสังเคราะห์ คํ า ตอบ และสรุ ป ผลงานในรายวิช า วกกฬ ๓๕๒ โครงงาน
เกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ ในชันปี
้ ที่ ๓ ภาคปลาย และนําเสนอผลงานในการสัมมนาที่
นักศึกษาจัดขึ ้นและเป็ นนิทรรศการในที่สาธารณะทังโปสเตอร์
้
และด้ วยวาจา ในชันปี
้ ที่ ๔ ภาคต้ น
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นําเสนอโดยเทียบเคียงกับผลการเรี ยนรู้ที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร (PLO4) ดังนี ้
๕.๒.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี เช่น ซือ่ สัตย์สจุ ริต
รับผิดชอบการกระทําของตน
๒. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผู้มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพสิทธิ์ของผู้รับบริการ ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
ปั จเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๔. แสดงออกถึงพฤติกรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้ าใจและสามารถปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ จัดการปั ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจทางจรรยาบรรณ
ในอาชีพได้
๕.๒.๒ ด้ านความรู้
๑. กําหนดประเด็นปั ญหาที่สนใจได้ ด้วยตนเอง
๒. บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ทิ างด้ านการออกกําลังกายและการกีฬา
๕.๒.๓ ด้ านทักษะทางปั ญญา
๑. ประเมินข้ อมูล แนวคิด หลักฐานจากการค้ นคว้ าและรวบรวมเพื่อการแก้ ปัญหา
๒. คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ข้อมูลด้ านการออกกําลังกายได้ อย่างมีเหตุผล
๓. สังเคราะห์วิธีการแก้ ปัญหา ด้ วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากการสังเกต และการ
ประเมินสภาพ
๕.๒.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
๑. ทํางานเป็ นทีม แสดงบทบาทผู้นําและผู้ตามที่ดีได้
๒. มีปฎิสมั พันธ์ที่ดีกบั กลุม่ คนที่มีความหลากหลาย
๓. รับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมาย และพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕.๒.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและตรวจสอบข้ อมูลด้ านการออกกําลังกาย
และข้ อมูลเชิงตัวเลขเพื่อนําเสนอ
๒. ใช้ ภาษาไทยและภาษาอื่นๆในการสรุปประเด็นและสือ่ สารกับเพื่อนร่วมงานหรื อ
ผู้รับบริการ
๕.๒.๖ ด้ านทักษะพิสัย
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๑. จัดการสัมมนาได้ ตามกระบวนการขันตอนการจั
้
ดสัมมนา
๒. นําเสนอผลงานด้ วยโปสเตอร์ และวาจาได้ คล่องแคล่ว
๕.๓ ช่ วงเวลา
วิชาโครงงานเกี่ ย วกับการออกกํ า ลังกายและการกี ฬ า จัด ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นหลัก การ
วิธีการทํ าโครงงาน การทํ าโครงร่ าง การเขียนโครงการ ในชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคต้ น และนักศึกษาจะลงมื อ
ดําเนินการตามโครงร่ างที่เสนอไว้ ในชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคปลาย และต้ องทําโครงงานให้ แล้ วเสร็ จและเขียน
สรุ ป ผลงานเพื่ อ นํ า เสนอผลงานเป็ น นิ ท รรศการในภาคต้ น ของชัน้ ปี ที่ ๔ ที่ วิท ยาลัย กํ า หนดขึน้ เป็ น
extracurriculum
๕.๔ จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔)
รายวิชา วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑)
๕.๕ การเตรียมการ
นักศึกษาปี ที่ ๓ ลงทะเบียนเรี ยน วิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและ
การกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) ในภาคต้ นเพื่อเรี ยนหลักการทําโครงงาน การเขียนโครงงาน กระบวนการวิจยั
เบื ้องต้ น และรวบรวมประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬาเพื่อตังโจทย์
้
คําถามตาม
ความสนใจและรวมกลุ่มเขียนโครงร่างเพื่อเสนออาจารย์อนุมตั ิการทําโครงงานในภาคปลายในรายวิชา
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑) และเริ่มทําโครงงานได้ ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งจะมีการตรวจสอบและแนะนําเป็ นระยะๆ เมื่อโครงงานสิ ้นสุด
นักศึกษาต้ องเขียนรายงานและสรุ ปผลงานและนําเสนอด้ วยวาจาในที่ประชุมคณาจารย์และนักศึกษา
และแสดงเป็ นนิศทรรศการในที่สาธารณะที่วิทยาลัยฯกําหนดขึ ้นในภาคต้ นของชันปี
้ ที่ ๔

วิชา

ชัน้ ปี

ลงทะเบียน วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายและการกีฬา ๑
เรี ยนหลักการทําโครงงานและกระบวนการวิจยั เบื ้องต้ น
เสนอหัวข้ อโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ลงทะเบียน วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลัง

๓

ภาค
การศึกษา
๑

๓

๒

๖๙
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๑(๐-๒-๑)
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กายและการกีฬา ๒
ดําเนินงานตามโครงงานที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปิ ดโครงงาน เขียนรายงานการดําเนินการและสรุ ปผล
งาน
นําเสนอผลการดําเนินงานด้ วยโปสเตอร์ และด้ วยวาจา
ต่อสาธารณะที่วิทยาลัยกําหนด

๔

๑

รายงานผลการดําเนินงาน
เป็ นระยะ
นําเสนอด้ วยวาจาเพื่อรับการ
วิพากษ์ จากคณาจารย์และ
เพื่อนักศึกษา
ส่งรายงานผลการดําเนินงาน
โครงงานซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
การสําเร็จการศึกษา

๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑การประเมินผลการทําโครงงาน ในวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
และการกีฬา ๑ อาจารย์จะประเมินศักยภาพขณะเรี ยนด้ วย formative assessment เพื่อดูพฒ
ั นาการ
และคุณภาพงาน เช่น ความรู้ความเข้ าใจความสามารถในการตังคํ
้ าถาม การค้ นคว้ า และการวางแผน
โครงงาน/งานวิจยั การเขียนโครงร่ างตามหลักการและกระบวนการทําวิจยั เบื ้องต้ นด้ วยรู บิคสเกล และ
การสอบข้ อเขียนปลายภาค เพื่อประเมินด้ านความรู้
๕.๖.๒การประเมินผลการทําโครงงาน ในวิชา วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
และการกีฬา ๒ อาจารย์และเพื่อนักศึกษาในกลุ่มจะประเมินศักยภาพระหว่างการดําเนินโครงงานโดย
อาจารย์จะประเมินเป็ นระยะเพื่อดูพฒ
ั นาการและคุณภาพงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ ไขปั ญหา
ความคิดริเริ่ มสังสรรค์ ทักษะการค้ นคว้ า และอื่นๆที่เป็ นปั จจัยทําให้ โครงงานแล้ วเสร็จตรงเวลา ด้ วยรูบิค
สเกล และเมื่อโครงงานแล้ วเสร็จนักศึกษาจะถูกประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินผลข้ อมูล
และการสังเคราะห์คําตอบ ส่วนเพื่อนนักศึกษาในกลุ่มจะประเมินการทํางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบที่
ได้ รับ มอบหมายจากกลุ่ม ทักษะการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ นํ า้ ใจความ
เสียสละ เป็ นต้ น
๕.๖.๓ เกณฑ์การประเมิน ทังสองรายวิ
้
ชาใช้ เกณฑ์ O S U ดังนี ้
ค่าสัญลักษณ์และเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์ผา่ นการประเมิน
เกณฑ์ไม่ผา่ นการประเมิน
O 80-100
U 0-59
S 60-79
๕.๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงงานฉบับสมบูรณ์เป็ นส่วนหนึง่ ของการสําเร็จการศึกษา
หมวดที่ ๔
ผลลัพท์ การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
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๑. การเป็ นผู้ รู้ จริ ง ทั ง้ ด้ านกว้ าง - สอดประสานทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั ิในทุกรายวิชาเพื่อให้ นกั ศึกษา
และด้ านลึก
ได้ เข้ าใจถ่องแท้ ถึงองค์ความรู้ผา่ นการฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
(T-Shaped breadth and depth) - กําหนดให้ ทกุ กลุม่ วิชามีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ นกั ศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมและนําเสนอข้ อมูลความรู้
- กํ า หนดให้ มี ก ารฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ๒ ครั ง้ (๒ ภาค
การศึกษา) หรื อ ๒ หน่วยงาน เป็ นเวลาครัง้ ละ ๖๔๐ ชม.
- กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า โครงงานกลุ่ม ระดับ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ
สามารถกํ า หนดประเด็ น ปั ญ หา สื บ ค้ นข้ อมู ล วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ วิธีการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการออกกํ าลังกายและ
การกีฬา สรุปรายงานและเผยแพร่
๒ . ก า ร เ ป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะ - ปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนให้ นัก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา
ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ ค้ นคว้ าความรู้ ใหม่ๆด้ วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ ไข
ระดับโลก
ปั ญ หาได้ ด้วยตนเอง เน้ น ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ออกแบบ
(Globally Talented)
โปรแกรมการออกกําลังกายที่ทนั สมัยถูกต้ องตามหลักวิชาการ
และตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการได้ ด้วยตนเอง
- เน้ นกระบวนการเรี ย นรู้ และผลลัพ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ มากกว่ า
เนื ้อหาความรู้
- กระตุ้น การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและการ
ทํางานเพื่อเพิ่มทักษะด้ านการฟั งการพูดการนํ าเสนอแนวคิด
เพื่อประโยชน์ในการทํางานกับคนต่างชาติ
๓. จิ ต สาธารณ ะ สามารถทํ า - กําหนดให้ ทุกรายวิชามีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ครอบคลุมด้ าน
ประโยชน์ให้ สงั คม
คุณธรรมและจริยธรรม
(Socially Contributing)
- กําหนดให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ ๒, ๓ และสโมสรนักศึกษา ร่วมคิด
และทํ ากิ จ กรรมเพื่ อสังคมตลอดปี โดยบูรณาการความรู้ ทาง
วิชาการสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชุมชน อย่างน้ อยคนละ ๒ กิจกรรมต่อปี
โดยทํางานเป็ นกลุ่มมีนกั วิชาการศึกษาและอาจารย์เป็ นพี่เลี ้ยง
เป็ นการส่งเสริ มจิตสํานึกในการทําความดีเพื่อผู้อื่น ทําให้ ผ้ อู ื่น
และตนเองมีความสุข
- จัด โครงการพัฒ นาศัก ยภาพด้ วย Transformative Learning
ให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ ๑ และสโมสรนักศึกษา เพื่อปลูกฝั งจิตสํานึก
แห่งการเป็ นผู้ให้ และภาวะการเป็ นผู้นําที่ดี
๔. กล้ า คิ ด กล้ า ทํ า กล้ า ตัด สิ น ใจ - กํ า หนดรายวิช าให้ นัก ศึก ษาได้ ล งมื อ วางแผนกระบวนการ,
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ดําเนินโครงการ, ประเมินโครงการ, รับผิดชอบกระบวนการ
ทํางานด้ วยตนเองโดยคํานึงถึงความถูกต้ องทางวิชาการและ
ความคุ้มค่าในการทํางาน เช่น
- วิชาโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา
- วิชาการจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
- กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพองค์
รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
- วิชาผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
- วิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- วิชาการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ

๒. ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพท์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๓.๑ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอน
จั ด การเรี ย นรู้ แบบ outcome-based classroom เน้ น active learning ผ่ า นกิ จ กรรม
หลากหลายทัง้ ในและนอกหลัก สูต ร เพื่ อ สร้ าง entrepreneurial mindset ให้ เกิ ด ในตัว ผู้เรี ย น เช่ น
working in team, initiative, leadership, taking responsibility, communicate and apply
information, tolerance for uncertainty and confusion, solving problem, focus on what student
do with what they know, generate creative ideas.
๓.๒ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตใิ นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเมินผลตามสภาพจริ งที่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมุ่งเน้ นองค์ความรู้
ผ่านการสอบข้ อเขียน การส่งรายงาน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การอภิปราย และประเมินสมรรถนะ
ผ่านทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไปจากการสอบปฏิบตั ิ การฝึ กงาน การทํากิจกรรมโครงการกับชุมชน
และ โครงงานศึกษาเฉพาะเรื่ อง (bachelor project)
ผลลัพท์ การเรี ยนรู้
ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์ การสอน

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้ าน
Teach less learn more พัฒนา
วิทยาศาสตร์ การกีฬากับศาสตร์ อื่นที่ บทเรี ยนออนไลน์เพื่อให้ นกั ศึกษาได้
เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมใน ศึกษาค้ นคว้ าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
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การวิเคราะห์และการประเมิน
สถานการณ์เพื่อพัฒนาวามสามารถ
ในการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาใน
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริ การ
บนพื ้นฐานความปลอดภัยและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตร์ การกีฬาล่วงหน้ าก่อน
เข้ าเรี ยนในห้ อง เพื่อใช้ เวลาใน
ห้ องเรี ยนกับการอภิปรายและฝึ ก
ปฏิบตั ิ รวมทังจั
้ ดการเรี ยนการสอน
แบบ blended class room
(หมายเหตุ หลักสูตรกําหนดวิชาเรี ยน
ที่จะทําให้ บณ
ั ฑิตบรรลุ PLO 1
ในตาราง รายวิชาที่จะทําให้ บณ
ั ฑิต
บรรลุผลการเรี ยนรู้แต่ละ PLOs แยก
ตามชันปี
้ )
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและ
-พัฒนารายวิชากายวิภาคศาสตร์
ออกแบบโปรแกรมการฝึ กร่างกายบน จากการสอนแบบบรรยายและ
พื ้นฐานความปลอดภัยตามหลักการ ท่องจําชื่อกล้ ามเนื ้อเปลี่ยนเป็ นเน้ น
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างเป็ น ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ ด้ วยการเรี ยนรู้
ระบบและเหมาะสมกับกลุม่
กายวิภาคศาสตร์ ควบคูก่ ารออก
กําลังกาย เพื่อมุ่งให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ
ผู้รับบริ การภายใต้ กฏ กติกา และ
การทํางานของร่ างกายขณะออก
จรรยาบรรณด้ านการกีฬา
กําลังในลักษณะต่างๆ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ ด้านกายวิภาค
ศาสตร์ ในการอธิบายหรื อแก้ ไข
ท่าทางการออกกําลังกายหรื อเล่น
กีฬาให้ ถกู วิธีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
โดยเพิ่มจํานวนชัว่ โมงจาก ๒ หน่วย
กิตเป็ น ๖ หน่วยกิต เพื่อให้ นกั ศึกษา
เข้ าใจกลไกการทํางานอย่างลึกซึ ้ง
ตังแต่
้ ขนพื
ั ้ ้นฐานถึงขันที
้ ่ซบั ซ้ อนขึ ้น
ซึง่ จะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอด
การออกแบบโปรแกรมการออกกําลัง
กายตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
ผู้รับบริ การได้
ผลลัพท์ การเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอน
ระดับหลักสูตร
(หมายเหตุ หลักสูตรกําหนดวิชาเรี ยน
ที่จะทําให้ บณ
ั ฑิตบรรลุ PLO 2
ในตาราง รายวิชาที่จะทําให้ บณ
ั ฑิต
๗๓

- การทดสอบความรู้ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
- การถามคําถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้ าใจในบทเรี ยนนันๆ
้
- สร้ างโจทย์ปัญหาหรื อกรณีศกึ ษา
ให้ นกั ศึกษาทําในห้ องเรี ยน สังเกต
การแก้ ปัญหาและการอภิปราย
ประเมินด้ วย rubric score ที่เข้ าใจ
เกณฑ์ตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้
ถูกประเมิน
- การเขียนสรุปการเรี ยนรู้แต่ละคาบ
เรี ยน
- การเขียนสะท้ อนการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง (Reflection, Intuitive
writing)
- การเขียนตอบคําถามเพื่อสะท้ อน
การเรี ยนรู้
- ประเมินการนําเสนอโปรแกรมการ
ออกกําลังกายตามวัตถุประสงค์
เฉพาะของผู้รับบริ การ
- ประเมินด้ วย rubric score ที่เข้ าใจ
เกณฑ์ตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้
ถูกประเมิน

กลยุทธ์ การว้ ด
และการประเมินผล

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

บรรลุผลการเรี ยนรู้แต่ละ PLOs แยก
ตามชันปี
้ )
PLO3 วางแผนป้องกันและทําการ
- ฝึ กปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล
ช่วยเหลือเบื ้องต้ นแก่ผ้ บู าดเจ็บจาก - อบรมการช่วยชีวิตเบื ้องต้ น (basic
การออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาและ CPR)
ฟื น้ ฟูสภาพอย่างถูกต้ องเพื่อการ
- ฝึ กออกแบบโปรแกรมการออก
กลับคืนสูก่ ารออกกําลังกายหรื อgล่น กําลังกายภายหลังการรักษาการ
บาดเจ็บเพื่อการกลับคืนสูอ่ อกกําลัง
กีฬาได้ ดงั เดิม
กายหรื อเล่นกีฬา
(หมายเหตุ หลักสูตรกําหนดวิชาเรี ยน
ที่จะทําให้ บณ
ั ฑิตบรรลุ PLO 3
ในตาราง รายวิชาที่จะทําให้ บณ
ั ฑิต
บรรลุผลการเรี ยนรู้แต่ละ PLOs แยก
ตามชันปี
้ )
ส่งเสริ มนักศึกษาให้ เข้ าร่วมกิจกรรม
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor
project) เกี่ยวกับการออกกําลังกาย เพื่อสังคมอย่างน้ อย ปี ละ ๒ ครัง้
เพื่อให้ เรี ยนรู้ความต้ องการหรื อ
และการกีฬาได้ สําเร็จลุลว่ งโดยใช้
ข้ อมูลอ้ างอิงและข้ อมูลสถิติ ผ่านการ ปั ญหาของชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ
สืบค้ น วิเคราะห์ ทังผลกระทบเชิ
้
งบวก และการออกกําลังกาย และกําหนด
ประเด็นปั ญหาเพื่อกําหนดหัวข้ อการ
และลบด้ วยหลักวิชาการด้ าน
ทําโครงงาน ผ่านวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการ
กําลังกาย ติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการที่ทนั สมัยได้ ด้วยตนเอง ออกกําลังกายและกีฬา
(หมายเหตุ หลักสูตรกําหนดวิชาเรี ยน
ที่จะทําให้ บณ
ั ฑิตบรรลุ PLO 4
ในตาราง รายวิชาที่จะทําให้ บณ
ั ฑิต
บรรลุผลการเรี ยนรู้แต่ละ PLOs แยก
ตามชันปี
้ )

ประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู้ (Formative assessment)
เช่น
- การทดสอบความรู้ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
- ประเมินความสามารถรู้
ความสามารถในการปฐมพยาบาล
ทุกคาบที่เรี ยนเทคนิควิธีการ
- ประเมินความรู้และทักษะในการ
ช่วยชีวิตเบื ้องต้ น

- ประเมินการดําเนินงานโครงงาน
เป็ นระยะ
- ประเมินการนําเสนอผลการดําเนิน
โครงงานด้ วยโปสเตอร์ และวาจา
- ประเมินด้ วย rubric score ที่เข้ าใจ
เกณฑ์ตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้
ประเมินด้ วย rubric score ที่เข้ าใจ
เกณฑ์ตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้
ถูกประเมินถูกประเมิน

รายวิชาที่จะทําให้ บัณฑิตบรรลุผลการเรี ยนรู้ ตาม PLOs แยกตามชัน้ ปี
PLO 1
PLO 2
PLO 3
ชัน้ ปี ที่ ๑

 วทคม ๑๑๔ เคมีทวั่ ไป (I)
 วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั ิการ
เคมี (I/P)

 มมศท ๑๐๑ การศึกษา
ทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
(I/P)

 มมศท ๑๐๑ การศึกษา
ทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
(I/P)

๗๔

PLO 4

 มมศท ๑๐๑ การศึกษา
ทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
(I/P)

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

 วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา (I)
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริ ยธรรมการกีฬา (R)
 วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์
เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (I)
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์ พื ้นฐานเพื่อการออก
กําลังกาย (I)
 วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้
ด้ านการเคลื่อนไหว (R)

ชัน้ ปี ที่ ๒

 วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา (I)
 วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะ
ทางจิตวิทยา (R)
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
เพื่อการออกกําลังกาย (R)
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อ
การออกกําลังกาย (P)
 วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมี
สําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
(I)
 วกกฬ ๒๘๑ หลัก
วิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
(R)

PLO 1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

 ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ
ระดับ x (I/P)
 ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ
ระดับ x (I/P)
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริ ยธรรมการกีฬา (R)
 วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์
เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (I)
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์ พื ้นฐานเพื่อการออก
กําลังกาย (I)
 วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้
ด้ านการเคลื่อนไหว (R)

 มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยา
การเพื่อการพัฒนามนุษย์
(I/P)
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(I/P)
 ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ
ระดับ x I/P)
 ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ
ระดับ x (I/P)
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริ ยธรรมการกีฬา (R)
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์ พื ้นฐานเพื่อการออก
กําลังกาย (I)
 จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญา
ศึกษากับการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา (R)

 มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษา
เพื่อการพัฒนามนุษย์ (I/P)
 มมศท ๑๐๓ ศิลป
วิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ (I/P)
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(I/P)
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริ ยธรรมการกีฬา (R)
 วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์
สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(I)
 จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญา
ศึกษากับการพัฒนาภาวะ
ผู้นํา (R)

 วกกฬ ๒๒๔
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๑ (I/P)
 วกกฬ ๒๒๕
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๒ (I/P)
 วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะ
ทางจิตวิทยา (R)
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
เพื่อการออกกําลังกาย (R)
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อ
การออกกําลังกาย (P)

 วกกฬ ๒๒๔
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๑ (I/P)
 วกกฬ ๒๒๕
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๒ (I/P)
 วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะ
ทางจิตวิทยา (R)
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
เพื่อการออกกําลังกาย (R)
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อ
การออกกําลังกาย (P)
 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (P)

 วกกฬ ๒๒๔
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๑ (I/P)
 วกกฬ ๒๒๕
ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษา
ต่อและการทํางาน ๒ (I/P)
 วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา (I)
 วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะ
ทางจิตวิทยา (R)
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
เพื่อการออกกําลังกาย (R)
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อ
การออกกําลังกาย (P)

รายวิชาที่จะทําให้ บัณฑิตบรรลุผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ตาม PLOs
PLO 2
PLO 3

 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (P)
 วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และ
ศิลป์ กินสร้ างสุข (R)

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
 วกกฬ ๒๘๑ หลัก
วิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา กีฬาและการออกกําลังกาย
(R) วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ (R)
สมรรถภาพทางกาย (P)

๗๕

PLO 4

 วกกฬ ๒๘๑ หลัก
วิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
(R)
 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลังกาย
(R)
 วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยา
การกีฬา ๑ (R)

ชัน้ ปี ที่ ๓

 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลังกายเพือ่ การสร้ าง
เสริ มสุขภาพองค์รวมสําหรับ
บุคคลพิเศษ (R)
 วกอก ๓๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P)
 วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์
การกีฬา (R)
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการ
การกีฬาและคลินิก (R)
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์
การกีฬา (R)
 วกกฬ ๓๘๕ การ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย (R)
 วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยา
การกีฬา ๒ (R)

ชัน้ ปี ที่ ๔

 วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยี
การกีฬา (R)
 วกกฬ ๔๘๕ เภสัช
วิทยาการกีฬา (R)
 วกอก ๔๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒
(M/A)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลังกาย
(R)

สมรรถภาพทางกาย (P)
 วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และ
ศิลป์ กินสร้ างสุข (R)
 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลังกาย
(R)

 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลังกายเพือ่ การสร้ าง
เสริ มสุขภาพองค์รวมสําหรับ
บุคคลพิเศษ (R)
 วกอก ๓๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P)
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการ
การกีฬาและคลินิก (R)
 วกกฬ ๓๘๕ การ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทาง
กาย (R)

 วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะ
บุคคล (P)
 วกอก ๓๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P)
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์
การกีฬา (R)

 วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะ
บุคคล (P)
 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลังกายเพื่อการสร้ าง
เสริ มสุขภาพองค์รวมสําหรับ
บุคคลพิเศษ (R)
 วกกฬ ๓๕๑ โครงงาน
เกี่ยวกับการออกกําลังกายและ
การกีฬา ๑ (R)
 วกกฬ ๓๕๒ โครงงาน
เกี่ยวกับการออกกําลังกายและ
การกีฬา ๒ (P)
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการ
กีฬาและคลินิก (R)
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การ
กีฬา (R)
 วกกฬ ๓๘๕ การเสริ มสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย (R)
 วกอก ๓๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P)

 วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการ
กีฬา (R)
 วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการ
ออกกําลังกายกลุม่ (P)
 วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการ
กีฬา (R)
 วกอก ๔๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ (M/A)

 วกกฬ ๔๘๑ การปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพ (P)
 วกกฬ ๔๘๕ เภสัช
วิทยาการกีฬา (R)
 วกอก ๔๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒
(M/A)

 วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการ
ออกกําลังกายกลุม่ (P)
 วกอก ๔๕๗ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒
(M/A)

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
๗๖
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การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ได้ แก่
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที 2) พ.ศ.2556
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
โดยกําหนดให้ :- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ หมวดวิชาเลือกเสรี ใช้ เกรดตามเกณฑ์ที่รายวิชานันๆกํ
้ าหนด
- หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาแกน, กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ, กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ใช้ เกรดตามเกณฑ์ที่รายวิชานันๆกํ
้ าหนด
โดยกําหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ดังนี ้
สัญลักษณ์ ซึง่ มีแต มประจํา
A ๔.๐๐
B + ๓.๕๐
B ๓.๐๐
C + ๒.๕๐
C ๒.๐๐
D + ๑.๕๐
D ๑.๐๐

AU
O
S
U
I
P
X

สัญลักษณ ซึง่ ไม มีแต มประจํา
การศึกษาโดยไม นับหนวยกิต (Audit)
โดดเด่น (Outstanding)
พอใจ (Satisfactory)
ไม พอใจ (Unsatisfactory)
รอการประเมนผล (Incomplete)
การศึกษายังไม สิ ้นสุด (In Progress)
ยังไม ได รับผลการประเมิน (No

report)
F ๐.๐๐

W ถอนการศึกษา (Withdrawal)
T การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา ประกอบด้ วยการมอบหมายให้ กลุ่ม
อาจารย์ ซึ่ง ทํ า หน้ า ที่ กํ า กับ ดูแ ลการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลกลุ่ม วิช าหรื อ วิ ช านัน้
ดําเนินการดังนี ้
๒.๑ ตรวจสอบว่าข้ อสอบที่จะใช้ สอบหรื องานที่จะมอบหมายให้ นกั ศึกษาปฏิบตั เิ พื่อประเมินผล
การเรี ย นรู้ มี ระดับ ที่ เหมาะสม เนื อ้ หาถูก ต้ อ ง สอดคล้ อ งกับ คํ า อธิ บ ายรายวิช า แผนการสอน และ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร
๒.๒ วิเคราะห์ ผ ลการสอบเพื่ อ หาจุด อ่อ นของข้ อ สอบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ สอบและจุด อ่อ นของ
นักศึกษาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับสําหรับการพัฒนา
๓. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
๓.๒ สอบผ่านรายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐
หน่วยกิต
๓.๓ ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๓.๔ เข้ ารั บ การอบรมในโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพนั ก ศึ ก ษา (Transformative Learning)
ที่วิทยาลัยกําหนด
๓.๕ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงได้ กบั ระดับความสามารถด้ านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักเรี ยนตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) และสอดคล้ องตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยต้ องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ดังนี ้
MU-ELT ที่ระดับคะแนนตังแต่
้ ๘๔ คะแนนขึ ้นไป หรื อ
TOEIC ที่ระดับคะแนนตังแต่
้ ๖๐๐ คะแนนขึ ้นไป หรื อ
TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตังแต่
้ ๖๔ คะแนนขึ ้นไป หรื อ
IELTS ที่ระดับคะแนนตังแต่
้ ๕.๐ คะแนนขึ ้นไป
๓.๖ เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิศ์ รี แห่งการเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชา สามารถยื่นคําร้ องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริ ญ ญาและกิจการนักศึกษาเพื่ออนุมัติขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ
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ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ที่งานบริ การการศึกษา วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ชัน้ ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาสระว่ายนํ ้า “สิริมงคล” หาก
ผลการประเมินถูกต้ องตามเกณฑ์ ที่ระบุไว้ และนักศึกษายอมรับการตัดสินเป็ นอันยุติกระบวนการ แต่
หากนักศึกษายังไม่พึงพอใจในผลการประเมินนักศึกษาสามารถยื่นอุทธรณ์ ต่อคณบดีได้ ที่สํานักงาน
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ชัน้ ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาสระว่ายนํ ้า
“สิริมงคล” กรณีนกั ศึกษาที่ถกู สัง่ ลงโทษกรณีผิดวินยั และไม่พอใจในคําสัง่ สามารถอุทธรณ์ ได้ ตามสิทธิ์
ในหมวด ๓ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย วินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ชัน้ ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ ใหม่
มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ และเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลัย และวิ ท ยาลัย ตลอดจนภาพรวมของหลัก สูต ร คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าที่ จ ะมอบหมายให้
รั บ ผิ ด ชอบและจัด อาจารย์ ใหม่ ป ฏิ บัติ งานด้ า นการเรี ย นการสอนร่ ว มกับ อาจารย์ ที่ มี อ าวุโสกว่า ใน
ลักษณะการทํางานเป็ นทีม เพื่อให้ อาจารย์อาวุโสทําหน้ าที่พี่เลี ้ยง (mentor)
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ อาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ กําหนดนโยบายให้ อาจารย์ใหม่ทกุ คนเข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิพฒ
ั นาอาจารย์ในด้ าน
ความรู้ พื น้ ฐานทางครุ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ หลัก การทั่ ว ไปในการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และการ
ประเมินผล การออกแบบการสอน และการประเมินการสอน แบบ Outcome-Based Education
๒.๑.๒ กําหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสารประกอบการสอนอย่าง
น้ อยทุก ๒ ปี การศึกษา โดยต้ องผ่านความเห็นชอบของกลุม่ อาจารย์อาวุโสและที่ปรึกษา เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ระหว่างการปฏิบตั งิ าน (on the job training)
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๒.๑.๓ ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่งเสริ มการสอน
และการวิจัย อย่างต่อ เนื่ อ งโดยผ่า นการทํ า วิจัย สายตรงในสาขาวิช าเป็ น อัน ดับ แรก สนับ สนุน ด้ า น
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็ นวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ การเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬากับสมาคมกีฬา
๒.๒.๒ สนับสนุนการเข้ าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ เช่น การสัมนา อบรมทางวิชาการ
และวิจยั อย่างต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ
๒.๒.๓ ส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
เทคนิคการฝึ กกีฬาประเภทต่างๆ การออกกําลังกายที่ถกู ต้ อง
๒.๒.๔ ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู้ ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬากําหนดระบบกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ด้ วยเกณ ฑ์ การดํ า เนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ ด้ านการศึ ก ษ า (Educational Criteria for Performance
Excellence หรื อ EdPEx) และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครื อข่ายมหาวิทยาลัย
กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance Criteria at Program Level)
รวมทัง้ การบริ หารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริ ญญาและกิจการ
นักศึกษาทําหน้ าที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึง่ มีการ
จัดประชุมเป็ นประจําทุก ๒ เดือนและติดตามประเมินผลการดําเนินการเป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณา
ปรับ ปรุ งแก้ ไขการดํา เนิ น การหรื อพัฒ นาหลัก สูต รอย่างต่อเนื่ อ งเพื่ อให้ เป็ น ไปตามระบบการกํ ากับ
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีตวั บ่งชี ้/ตัววัดผลการดําเนินงาน (key performance indicators) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ ห ลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต (สาขา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกํ าลังกาย) กํ าหนดขึ ้นที่ครอบคลุมมิติการบริ หารจัดการหลักสูตร
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ การประเมินผลการจัดการหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน (แสดงใน
ตาราง ข้ อที่ ๗)
๒. บัณฑิต
หลัก สูต รมี ก ารติ ด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ และผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวังของหลัก สูตร โดยพิ จารณาจากข้ อมูล ผลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ ผลการสอบมาตรฐานอาชี พ และ
คุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ อาชี พ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลัง กาย ขัน้ 5 และการมี ง านทํ า
นอกจากนั น้ ยัง ติ ด ตามความต้ องการของตลาดแรงงานและสัง คมทั ง้ จํ า นวนและคุณ ภาพ โดย
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นประจําทุกปี
เพื่อเป็ นข้ อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยหลักสูตรกําหนดค่า
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ต ต่อ ความสามารถและคุณ สมบัติอัน พึ งประสงค์ ของบัณ ฑิ ต
มากกว่า ๓.๕ (แสดงในตาราง ข้ อที่ ๗ และ ภาคผนวก ๓)
๓. นักศึกษา
หลักสูตรให้ ความสําคัญกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้ าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริ มพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับนักศึกษา
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๓.๑ คุณ สมบั ติของนั กศึก ษาที่รับ เข้ าศึก ษาในหลั กสู ตร หลักสูตรกํ าหนดเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกจากผลการศึกษาตามกลุม่ สาระในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า, ผลคะแนนการสอบ
วิ ช าสามั ญ , GAT / PAT เพื่ อ แสดงความพร้ อมด้ านความรู้ พื น้ ฐานสํ า หรั บ การศึ ก ษาต่ อ หากมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาในระดับสูง หรื อ สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้ แก่
TOEIC (ที่คะแนน ๖๐๐ คะแนนขึ ้นไป) หรื อ TOEFL IBT (ที่คะแนน ๖๔ คะแนนขึ ้นไป) หรื อ IELTS (ที่
คะแนน ๕.๐ คะแนนขึ ้นไป) จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
๓.๒ การส่ งเสริมพัฒนานักศึกษา
๑) หลักสูตรกําหนดให้ นกั ศึกษาได้ รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่ อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ด้ วยโครงการกิ จกรรมที่ ห ลากหลาย และเน้ นการ
ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการมีคณ
ุ สมบัตบิ ณ
ั ฑิตอันพึงประสงค์
้
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
๒) หลักสูตรจัดให้ มีระบบพี่เลี ้ยงทางการศึกษา มีการแต่งตังอาจารย์
ให้ แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ของวิทยาลัยทุกคนจะต้ องทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้ แก่นกั ศึกษาในสัดส่วน ๑ ต่อ ๒๐ โดยอาจารย์ทุกคนจะกําหนดชัว่ โมงให้ คําปรึ กษา (Office Hours)
เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าปรึกษาได้ โดยสะดวก นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการศึกษาทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงประจําชัน้
ปี คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ ชิดทุกวันในเวลาราชการโดยเฉพาะเรื่ องการลงทะเบียน การเข้ าเรี ยน ผล
การเรี ยน รวมทัง้ การให้ ปรึ กษาเรื่ องทุนการศึกษา เรื่ องงานพิเศษ และการดําเนินชีวิต นอกจากนีย้ งั มี
ระบบ hot line กรณีเร่งด่วนที่ผ้ ปู กครองและนักศึกษาสามารถติดต่อได้ ตลอด ๒๔ ชม.
๓) หลักสูตรจัดให้ มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรื อมีเรื่ อง
ร้ องเรี ยนทัง้ เรื่ องทั่วไปหรื อผลการเรี ยน สามารถติดต่อพี่เลี ้ยงทางการศึกษาเพื่อเขียนคําร้ องถึง รอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาก่ อนปริ ญ ญาและกิ จการนัก ศึก ษา เพื่ อดําเนิ น การตามระบบด้ วยการแจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนหรื ออุทธรณ์ ให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ และเมื่อได้ ผลการพิจารณาประการใด วิทยาลัยจักแจ้ งผล
การพิจารณาให้ นกั ศึกษาและผู้ปกครองรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓.๓ ผลลัพธ์ ท่ ีเกิดขึน้ กับนักศึกษา หลักสูตรมีการติดตามข้ อมูลที่แสดงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นกับ
นักศึกษา ได้ แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็ จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
(แสดงในตาราง ข้ อที่ ๗)
๔. อาจารย์
หลักสูตรให้ ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงกําหนดนโยบายและแผนการรับอาจารย์ใหม่
การแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตร การมีส่วนร่ วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์
๔.๑ การรั บอาจารย์ ใหม่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาคัดเลือกอาจารย์ใหม่
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้ องมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรื อเที ยบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาหรื อสาขาอื่นที่ เกี่ ยวข้ องมีความสามารถในการสอน
มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงออกถึงความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
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๔.๒ การแต่ งตัง้ อาจารย์ พิเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬากําหนดนโยบาย
การแต่งตังอาจารย์
้
พิเศษและเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้
๑) เป็ นอาจารย์เฉพาะด้ านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษหรื อประสบการณ์ในหัวข้ อสอน
นันๆมากกว่
้
าอาจารย์ของวิทยาลัยฯ หรื ออาจารย์อื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) เป็ นการสอนหัวข้ อที่ต้องการให้ นกั ศึกษามีโอกาสได้ เรี ยนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ให้
มีความหลากหลายมากขึ ้น
๔.๓ การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและกลุม่ วิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นประจําทุก
ปี เพื่อประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและกําหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุ งแก้ ไขสําหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรื อประเด็นที่ต้องจัดให้ มีการทบทวนหลักสูตร
๔.๔ การบริหาร การส่ งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาให้ ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร
เพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและกําหนดเป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หรื อผล
การเรี ยนรู้ ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แลนโยบาย
ของรัฐบาล มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรด้ วยการวิเคราะห์ งาน (task analysis) ซึ่ง
แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัย
ตามวงรอบการศึกษา
หลัก สูต รให้ ค วามสํ า คัญ กับ อาจารย์ ผ้ ูส อนในรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในวิช าที่ สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ ส่งเสริ ม ให้ เกิ ดผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวัง และมีศกั ยภาพในการพัฒนาศักยภาพที่สําคัญและจําเป็ นให้ นกั ศึกษา มีการประเมินการเรี ยน
การสอน ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพื่อปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดให้ มีการประเมินผู้เรี ยนด้ วยจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนําผลลัพธ์ ป้อนกลับให้
นักศึกษาได้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ของตนเอง และการประเมินเพื่อเป็ นข้ อมูลปรับปรุงการเรี ยน
การสอนในครัง้ ถัดไป (แสดงในตาราง ข้ อที่ ๗)
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬามีการบริ หารบุคลากรและทรัพยากรการเรี ยนการ
สอนดังนี ้
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๖.๑ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑)การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอนมี ๒ ลักษณะงาน คือ งานบริ การการศึกษา
และ งานกิจการนักศึกษา จึงต้ องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับภาระ
งานที่รับผิดชอบมีความสามารถบริ หารจัดการงานบริ การการศึกษาหรื องานกิจการนักศึกษา และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย และเป็ นผู้แสดงออกถึงความ
มีจริยธรรม คุณธรรมในการทํางาน
๒) การเพิม่ ทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
บุค ลากรสายสนับ สนุน ต้ อ งได้ รับ การอบรมให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจโครงสร้ างและ
ธรรมชาติของหลักสูตร การจัดเตรี ยมความพร้ อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล ภายใน ๑ ปี หลังจากได้ รับการบรรจุแต่งตัง้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา บุคลากรทัง้ ๒ ลักษณะงานจะได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการให้ คําปรึกษา
โดยบุคลากรด้ านการศึกษาจะปฏิบตั ิงานเป็ นพี่เลี ้ยงทางการศึกษาประจําชันปี
้ ของนักศึกษาเพื่อกํากับ
การลงทะเบียน ติดตามการเรี ยน บันทึกผลการเรี ยน ประสานงานกับผู้ปกครองของนักศึกษาด้ านการ
เรี ยนเมื่อพบว่ามีปัญ หาเกิ ดขึน้ ตลอดจนช่วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาในการแก้ ไขปั ญ หาหรื อให้ คําแนะนํ า
ตามที่นกั ศึกษาต้ องการความช่วยเหลือ ส่วนบุคลากรฝ่ ายกิจการนักศึกษามีหน้ าที่ดําเนินโครงการเพื่อ
การพัฒ นานักศึกษาให้ มีคุณ สมบัติเป็ นบัณ ฑิตที่ พึงประสงค์และช่วยเหลือติดตามให้ คําแนะนํ าการ
ดําเนินชีวิตและความปลอดภัยในช่วงเวลาการเป็ นนักศึกษาทัง้ เรื่ องเงิน สุขภาพและอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ ้น นอกจากนี ้บุคลากรทังสองลั
้
กษณะยังได้ รับการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการเป็ นผู้ร่วม
สอนในรายวิชาปฏิบตั ิ (teacher assistant) ตามความสามารถเฉพาะทางที่มีจากวุฒิ การศึกษาหรื อ
ความสามารถพิเศษทางกีฬา
๖.๒ การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ทงงบประมาณแผ่
ั้
นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ
จัดซื ้อตํารา สื่อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์การ
ออกกํ า ลัง กายและห้ องฝึ ก กล้ า มเนื อ้ เพื่ อ ดํ า เนิ น การจัด การเรี ย นการสอนในชัน้ เรี ย นและสร้ าง
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๖.๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ตํารา วารสาร และโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศของสํานักหอสมุดและคลังความรู้ของ
มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
ห้ อ งสมุด คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล ห้ องสมุด คณะแพทย์ ศ าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
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ห้ องสมุ ด คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อน เป็ นต้ น ซึ่ ง มี ตํ า ราและวารสารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สาขาวิ ช าด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเชื่อมต่อ
เครื อข่าย on-line internet และ WI-FI high-speed internet เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า นอกจากนี ้วิทยาลัย
ยังมีอุปกรณ์ ทางการกี ฬา อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการกี ฬา และสนามกี ฬาประเภทต่างๆ เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้ อ สนามกรี ฑา
และสระว่ายนํ ้า ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชากีฬา ฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นครู สอนกีฬาและการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๖.๔ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
วิท ยาลัย ประสานงานกับ สํ า นัก หอสมุด และคลัง ความรู้ เพื่ อ จัด ซื อ้ หนังสื อ และตํ า ราที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน โดยอาจารย์ผ้ สู อนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอรายชื่อหนังสือและสื่อการเรี ยนการสอนอื่นๆที่จําเป็ นปี ละครัง้ ใน
้
วาระการตังงบประมาณ
๖.๕ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
วิทยาลัยให้ คณาจารย์ และนักศึกษาประเมินความเพียงพอของสิ่งอํานวยประโยชน์ ทาง
การศึกษา บุคลากรสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการใช้ สื่อของอาจารย์และประเมินความเพียงพอ
ตลอดจนความต้ องการใช้ สื่อของอาจารย์ เพื่อวิทยาลัยจะได้ นําผลการประเมินไปปรับปรุง
๗. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (key performance indicators) เพื่อใช้ ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รประจํ า ปี โดยใช้ แนวทางตั ว บ่ ง ชี ต้ ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี ้ที่หลักสูตรกําหนดขึ ้นเอง ดังนี ้
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีสว่ นร่วมในการวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ
มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอน

เป้ าหมาย

ปี การศึกษา
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เป้ าหมาย
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(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
ร้ อยละ ๑๐๐
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ ของรายวิชา ≥ ร้ อยละ ๒๕
ที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(๗) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ในปี ก่อน
(๘) อาจารย์ใหม่ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ าน
การจัดการเรี ยนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพทุกปี การศึกษา
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้ าย / บัณฑิต
ใหม่ ที่มีตอ่ คุณภาพของหลักสูตร(คะแนนเต็ม ๕.๐)
(๑๒) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่ (คะแนนเต็ม ๕.๐)

ปี การศึกษา

ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงานที่วิทยาลัยกําหนดเพิ่ม
(๑๓) นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการ
โครงงานระดับปริ ญญาตรี ซงึ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการสําเร็จ
การศึกษา
(๑๔) จํานวนนักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑ ที่เข้ าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา (Transformative Learning) ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการสําเร็จการศึกษา
(๑๕) จํานวนชัว่ โมงสอนในหลักสูตรที่จดั ประสบการณ์การ
เรี ยนรู้สอดคล้ องกับหลักการที่เน้ นการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางในแต่ละภาคการศึกษา (นักศึกษามี active
learning)
(๑๖) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอน (คะแนนเต็ม ๕.๐)
(๑๗) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์ การสอน
๑) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณาจากผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา หากเป็ นการสอน
รายวิชาที่มีชวั่ โมงปฏิบตั ิการและหรื อมีผลงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิระหว่างการเรี ยน อาจารย์
ผู้สอนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาระหว่างการสอนชัว่ โมงปฏิบตั ิการหรื อจาก
ผลงานของนักศึกษา
๒) ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
๑) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบวิชา ประธานหลักสูตร และ/หรื อเพื่อนอาจารย์ในหรื อนอก
สาขาเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของเนื อ้ หาและสื่ อ การสอนที่ อ าจารย์ ผ้ ูส อนจัด เตรี ย ม รวมทัง้
ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา ทักษะในการสอน การใช้ สื่ออุปกรณ์ ความตรงต่อ
เวลา และการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ ซกั ถาม
๒) ให้ นกั ศึกษาประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผ้ สู อน คุณภาพของสื่อ
และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการสอน ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจให้ ติดตามบทเรี ยน ความตรงต่อ
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามด้ วยระบบออนไลน์และเป็ นความลับ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยข้ อมูลจากแหล่งต่างๆหลายแหล่ง ซึ่งได้ มาด้ วยเทคนิค
วิธีการประเมินดังนี ้
ลําดับ
แหล่ งข้ อมูล
๑
นักศึกษา
๒
ศิษย์เก่า
๓
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

อาจารย์ผ้ สู อน
เพื่อนอาจารย์
ผู้สงั เกตการณ์สอน
ผู้บริ หาร
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ /
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงงานและผลการ
สอบของนักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
แฟ้มข้ อมูล

ข้ อมูลที่ได้
การจัดการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับงาน
ความพึงพอใจกับความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอนั พึง
ประสงค์ของบัณฑิต
ความพึงพอใจ การใช้ เวลาในการเตรี ยมการสอน
การมีสว่ นร่วมในการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน
สิ่งที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน
ความรับผิดชอบงานสอน นวัตกรรมของอาจารย์ผ้ สู อน การอุทิศตน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน

เทคนิค / วิธีการประเมิน
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์

ผลการเรี ยนรู้

งาน / รายงานผลการสอบ

แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการข้ อมูลนักศึกษา

แบบบันทึก
แบบบันทึก

๘๗

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก การสัมภาษณ์
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้ อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้ อย ๓ คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย ๑ คนเป็ นประจําทุกปี การศึกษา
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
เมื่อสิ ้นสุดปี การศึกษาและได้ ผลการประเมินการดําเนินงานในข้ อ ๓ แล้ ว คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรจะนําข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไขที่สามารถแก้ ไขได้ โดยไม่กระทบกับโครงสร้ างหลักสูตร
คือ คําอธิ บายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต เช่น การปรับปรุ งลําดับการสอน เนือ้ หาสาระในรายวิชา
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน สื่อและอุปกรณ์ การสอน การประเมินผล ซึ่งอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
สามารถปรึกษาหารื อกับอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อดําเนินการปรับปรุงได้ ทนั ที แต่ถ้ามีผลกระทบต่อคําอธิบาย
รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตต้ องขออนุมตั ิแก้ ไขคําอธิบายรายวิชาจากมหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการ
ปรับปรุ ง ส่วนการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรให้ มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสังคมนัน้ จะดําเนินการเมื่อใช้ หลักสูตรไปแล้ ว ๔ ปี
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ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้ อมูลหลักสูตร
(MU Degree Profile)
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แบบรายงานข้ อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science
2. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี ทางวิชาการ
จํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
4 ปี
ระยะเวลาการศึกษา /
วงรอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และกําหนดการเปิ ดสอน
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
การให้ ปริญญา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถาบันผู้ประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรที่ให้ การรับรองมาตรฐาน ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป้าหมาย Purpose / Goals
ผลิตบัณ ฑิ ตวิท ยาศาสตร์ การกี ฬ าที่ มี คุณ สมบัติอันพึงประสงค์
ตาม MU Graduates Attributes ได้ แก่ การเป็ นผู้ รู้ จริ ง ทั ง้ ด้ า น
กว้ างและด้ านลึ ก (T-Shaped breadth and depth), มี ทั ก ษะ
ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ ระดับโลก (Globally Talented),
มี จิ ต สาธารณ ะ สามารถทํ าประโยชน์ ให้ สั ง คม (Socially
Contributing) และ กล้ า คิ ด กล้ า ทํ า กล้ า ตัด สิ น ใจสร้ างสรรค์ สิ่ ง
ใหม่ในทางที่ถกู ต้ อง (Entrepreneurially Minded)
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วัตถุประสงค์ / Objectives

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพและวิชาชีพระดับเบื ้องต้ น
ทางวิชาการ บนพืน้ ฐานคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
อาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่งชาติในฐานะที่ปรึ กษา /
ผู้ ช่ ว ยหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ด้ านการกี ฬ า / ผู้ ใช้ และ
ประเมินผลข้ อมูลเพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและการ
ออกกํ า ลัง กายเพื่ อ สุข ภาพ มี ค วามรู้ พื น้ ฐานในการออกแบบ
โครงงานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายโดยนํา
วิ ธี คิ ด ทางการวิ จัย มาประยุ ก ต์ แ ละผลิ ต ผลงานได้ โ ดยใช้ พื น้
ฐานความรู้ การวิจัย มีแนวคิดพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็ นผู้ที่สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้ เป็ นปกติ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรที่สอดประสานความรู้ ทางทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิด้าน
Distinctive Features
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กาย มุ่ ง เน้ นการ
ปฏิบตั ิงานได้ จริ ง จัดการเรี ยนการสอนโดยผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
จัดประสบการณ์ตรงให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทําโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างเป็ นระบบ
ระบบการศึกษา
ระบบทวิภาค
เส้ นทางความก้ าวหน้ าของผู้สาํ เร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผู้ช่วยวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา / อุปกรณ์กีฬา
ผู้ช่วยแพทย์กีฬาด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางกาย
ครู อาจารย์ นักวิชาการ ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษาและ
กิจกรรมทางกาย
ผู้นําด้ านสมรรถภาพ (Fitness coach)
ผู้นําด้ านสุขภาวะ (Wellness coach)
อาชีพอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการกีฬา
การศึกษาต่อ
ปริญญาโทด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง กระตุ้นการเรี ยนรู้ ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาผ่านการปฏิบตั ิ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเอง
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อย่า งต่อ เนื่ อ ง ผลิ ต นัก วิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี จิ ต สํ า นึ ก ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมและคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
กลยุทธ์ / แนวปฏิบตั ิ ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ แบบ outcome-based classroom เน้ น active
จัดการเรี ยนการสอน
learning ผ่านกิ จกรรมหลากหลายทัง้ ในและนอกหลักสูตร เพื่ อ
สร้ าง entrepreneurial mindset ให้ เกิดในตัวผู้เรี ยน เช่น working
in team, initiative, leadership, taking responsibility,
communicate and apply information, tolerance for
uncertainty and confusion, solving problem, focus on what
student do with what they know, generate creative ideas
กลยุทธ์ / แนวปฏิบตั ิ
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ที่ ส อดคล้ องกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของ
ในการประเมินผลการเรี ยนรู้
หลัก สูต ร โดยมุ่งเน้ น องค์ ค วามรู้ ผ่า นการสอบข้ อ เขี ย น การส่ง
ของนักศึกษา
รายงาน การวิเคราะห์ โจทย์ ปั ญ หา การอภิ ป ราย และประเมิ น
สมรรถนะผ่านทักษะเฉพาะและทักษะทัว่ ไปจากการสอบปฏิบตั ิ
การฝึ ก งาน การทํ า กิ จ กรรมโครงการกับ ชุม ชน และ โครงงาน
ศึกษาเฉพาะเรื่ อง (bachelor project)
สมรรถนะที่เสริมสร้ างให้ นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences
G1 การสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลในสหวิชาชีพหรื อผู้รับบริการ
สมรรถนะทัว่ ไปที่หลักสูตร
ได้ โดยใช้ ทกั ษะการสังเกตเป็ นข้ อมูลในการเลือกวิธีการสร้ าง
เสริมสร้ างให้ แก่นกั ศึกษาผ่าน
สัมพันธภาพและแสวงหาความร่วมมือ
กระบวนการจัดการเรี ยนการ
G2 การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เหมาะสมกับหน้ าที่ที่ได้ รับ
สอนทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
มอบหมาย มีภาวะความเป็ นผู้นําผู้ตามที่เหมาะสมตาม
ได้ แก่
บทบาท มีความรับผิดชอบในหน้ าที่และในทีมงาน รับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
G3 การสื่อสารได้ ตรงวัตถุประสงค์ที่อยากสื่อ เลือกใช้ เครื่ องมือใน
การสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะและกลุม่ ของผู้รับสาร
วิพากษ์ วจิ ารณ์ข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬาโดยคํานึงถึงจริยธรรม
และความเสมอภาค แม้ ในเชิงพาณิชย์ นําเสนอผลงาน
ทักษะการใช้ ภาษาในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
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องเรี ยน
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ทางการ ใช้ ภาษาไทยในการพูด ฟั ง อ่าน เขียนเชิงวิชาการได้
พูด ฟั งภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน อ่านคูม่ ือปฏิบตั กิ าร
ภาษาอังกฤษได้
G4 การประยุกต์แนวคิดการบริหารกระบวนการ (process
management) ด้ านการออกกําลังกายและการกีฬาในการ
ปฏิบตั งิ านกับผู้รับบริการ
G5 การคิด สืบค้ น วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และ
นําเสนอข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วยวิจารณญาณ
G6 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพนักปฏิบตั กิ ารด้ านการออกกําลังกาย
G7 ความประพฤติเหมาะสมแสดงออกซึง่ ความเป็ นผู้มีมารยาท
มีความซือ่ สัตย์ เคารพกฏ ระเบียบ ข้ อปฏิบตั ิ แสดงออกถึง
ความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อใช้ วางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางกีฬาของตนเองและ
ผู้รับบริการ ได้ แก่
S1 กายวิภาคศาสตร์ และการเคลื่อนไหว
S2 สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
S3 ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
S4 โภชนาการการกีฬา
S5 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
S6 เวชศาสตร์ การกีฬา
เพื่อใช้ ในการทํางานกับผู้ต้องการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬา
อย่างปลอดภัยได้ ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ได้ แก่
S7 การตรวจร่างกายทัว่ ไปและการประเมินสุขภาพ
S8 การคัดกรองและตรวจพบกลุม่ เสี่ยง (early detection),
โรคประจําตัว ความเสีย่ งจากปั จจัยภายในภายนอก,
ความจําเพาะของชนิดกีฬาก่อนเข้ าร่วมการออกกําลังกาย
(pre-participation examination)
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S9 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล
S10 การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
S11 การกู้ชีพขันพื
้ ้นฐาน (basic CPR)
S12 การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ
S13 การฟื น้ ฟูสภาพผู้ได้ รับบาดเจ็บจากกีฬาเพื่อการกลับคืนสู่
การออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาได้ (return to play)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของบัณฑิต
PLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬากับศาสตร์
ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมในการวิเคราะห์
จะสามารถ
และการประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาในบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้รับบริการบนพื ้นฐานความปลอดภัยและจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึ กร่างกาย
บนพื ้นฐานความปลอดภัยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาอย่างเป็ นระบบและเหมาะสมกับกลุม่ ผู้รับบริการ
ภายใต้ กฏกติกาและจรรยาบรรณด้ านการกีฬา
PLO3 วางแผนป้องกันและทําการช่วยเหลือเบื ้องต้ นแก่ผ้ บู าดเจ็บ
จากการออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาและฟื น้ ฟูสภาพอย่าง
ถูกต้ องเพื่อการกลับคืนสูก่ ารออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬา
ได้ ดงั เดิม
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เกี่ยวกับการออกกําลัง
กายและการกีฬาได้ สาํ เร็จลุลว่ งโดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงและ
ข้ อมูลสถิติ ผ่านการสืบค้ น วิเคราะห์ ทังผลกระทบเชิ
้
งบวก
และลบด้ วยหลักวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกําลังกาย ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่
ทันสมัยได้ ด้วยตนเอง
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ภาคผนวก ๒
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์ การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
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ตารางผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์ การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
PLOs
SubPLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การ PLO1.1 อธิบายหรื อตอบปัญหาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาในการพัฒนา
กีฬากับศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ องได้ อย่าง
ความสามารถทางกีฬาและการออก
ถูกต้ องเหมาะสมในการวิเคราะห์และการ
กําลังกายของนักกีฬาและผู้ต้องการ
ประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนา
ออกกําลังกายได้ อย่างถูกต้ องตรงตาม
ความสามารถในการออกกําลังกายหรื อ
วัตถุประสงค์
เล่นกีฬาในบทบาทของนักวิทยาศาสตร์
PLO1.2 ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
การกีฬาตรงตามวัตถุประสงค์ของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
ผู้รับบริการบนพื ้นฐานความปลอดภัยและ
้ ่ใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารและ
การกีฬาทังที
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ในภาคสนามได้ ถกู ต้ องเหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรม PLO2.1 วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของ
การฝึ กร่างกายบนพื ้นฐานความปลอดภัย
นักกีฬาและผู้ต้องการออกกําลังกาย
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
PLO2.2 ออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้ าง
อย่างเป็ นระบบและเหมาะสมกับกลุม่
สมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการออก
ผู้รับบริการภายใต้ กฏ กติกา และ
กําลังกายเพื่อสุขภาพและโปรแกรมการ
ฝึ กซ้ อมกีฬาเพื่อการแข่งขันสําหรับ
จรรยาบรรณด้ านการกีฬา
นักกีฬาและผู้ต้องการออกกําลังกาย
PLO3 วางแผนป้องกันและทําการช่วยเหลือ
PLO3.1 ทําการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นได้ อย่าง
เบื ้องต้ นแก่ผ้ บู าดเจ็บจากการออกกําลัง
ถูกต้ อง
กายหรือเล่นกีฬาและฟื น้ ฟูสภาพอย่าง
PLO3.2 ปฎิบตั กิ ารกู้ชีพขันพื
้ ้นฐาน (Basic CPR)
ได้ อย่างถูกต้ อง
ถูกต้ องเพื่อการกลับคืนสูก่ ารออกกําลัง
PLO3.3 ประเมินการบาดเจ็บและสามารถส่งต่อ
กายหรือเล่นกีฬาได้ ดงั เดิม
เพื่อการรักษาได้ อย่างถูกต้ อง
PLO3.4 ทําการฟื น้ ฟูสภาพผู้ได้ รับบาดเจ็บเพื่อ
การกลับคืนสูก่ ารออกกําลังกายหรื อเล่น
กีฬาได้
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PLO3.5 ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เกี่ยวกับ PLO4.1 กําหนดประเด็นปัญหาที่สนใจได้ ด้วย
การออกกําลังกายและการกีฬาได้ สาํ เร็จ
ตนเอง โดยนําความต้ องการของ
ลุลว่ งโดยใช้ ข้อมูลอ้ างอิงและข้ อมูลสถิติ
ผู้รับบริการมาสร้ างโจทย์ปัญหา
ผ่านการสืบค้ น วิเคราะห์ ทังผลกระทบเชิ
้
ง
(custom focus)
บวกและลบด้ วยหลักวิชาการด้ าน
PLO4.2 เรี ยนรู้ด้วยตนเอง เลือกใช้ องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลัง
ค้ นหาความรู้ได้ เองเพื่อสร้ างองค์ความรู้
กาย ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่
ใหม่ด้วยตนเอง
ทันสมัยได้ ด้วยตนเอง
PLO4.3 สืบค้ นข้ อเท็จจริง ประเมินข้ อมูล
สารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ในการค้ นคว้ าข้ อมูลด้ านการออกกําลัง
กายและการกีฬาได้ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
PLO4.4 คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ข้อมูลด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลัง
กายได้ อย่างมีเหตุผล
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ภาคผนวก ๓
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
๓.๑ ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
PLOs กับ มคอ.๒ (ปริญญาตรี)
๓.๒ ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับ MU Graduate Attribute
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๓.๑ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ระดั บ หลั ก สู ต ร (PLOs) กั บ มคอ.ระดั บ ที่ ๒
(ปริญญาตรี)
PLOs
มคอ.ระดับที่ ๒ / TQF Level 2
PL01 PL02 PL03 PL04

Competency / skill 1 : Moral (ด้ าน ๑ คุณธรรมจริยธรรม)
1.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ วิญญูชนพึงมี เช่น มีนํ ้าใจนักกีฬา ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รับผิดชอบการกระทําของตน เป็ นต้ น
1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร ปรับตัวเข้ ากับองค์กรนันๆได้
้
1.3 เคารพสิทธิ์ของผู้รับบริ การ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ปั จเจกบุคคลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
1.4 ศรัทธาในวิชาชีพ เข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ จัดการปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจทางจรรยาบรรณอาชีพได้
1.5 มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม




























Competency / skill 2 : Knowledge (ด้ าน ๒ ความรู้)
2.1 เข้ าใจและอธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ด้านการออกกําลังกายและการกีฬา รวมทังศาสตร์
้
อื่นที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา สรี รวิทยาการออกกําลังกาย โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการ
กีฬา เวชศาสตร์ การกีฬา รวมทังศาสตร์
้
ที่เป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ เช่น
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิทางด้ านการออกกําลังกายและการกีฬา
2.3 สามารถแสวงหาความรู้ จัดการความรู้ ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่






























Competency / skill 3 : Cognitive (ด้ าน ๓ ทักษะทางปั ญญา)
3.1 สามารถนําความรู้ หลักการทางทฤษฎีและปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ ในการทํางานด้ านการออกกําลัง

กายและการกีฬาได้ อย่างเป็ นองค์รวม คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และมีการวางแผนที่ดี
3.2 สามารถใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ในการปฏิบตั ิงานจากการสังเกต การประเมินสภาพ
การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการตัดสิน ในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง แนวคิด แหล่งข้ อมูลใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาในการทํางาน

ในบริ บทต่างๆ





Competency / skill 4 : Communication (ด้ าน ๔ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ)
4.1 สามารถทํางานเป็ นทีม แสดงบทบาทผู้นําและผู้ตามที่ดีได้
4.2 มีปฎิสมั พันธ์ที่ดีกบั กลุม่ คนที่มีความหลากหลาย
4.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย และพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง

















Competency / skill 5 : ICT (ด้ าน ๕ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5.1 สามารถใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์
และนําเสนอ

๙๙



ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

มคอ.ระดับที่ ๒ / TQF Level 2
5.2 สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอื่นๆในการสรุปประเด็นและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรื อ
ผู้รับบริ การ
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สืบค้ นข้ อมูลในการทํางาน และนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม

PLOs
PL01 PL02 PL03 PL04
















Competency / skill 6 : Psychomotor (ด้ าน ๖ ทักษะพิสัย)
6.1 สามารถสาธิตทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้ อย่างถูกต้ อง
6.2 สามารถช่วยเหลือดูแลการบาดเจ็บเบื ้องต้ นได้




๓.๒ ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ระดับหลักสูตร กับ MU Graduate Attribute
MU Graduate Attributes (MU-GA)
MU-GA1 (TS) : T-shaped breadth & depth : mastery in core & key contents
MU-GA2 (GT) : Globally talented
MU-GA3 (SC) : Social contributing
MU-GA4 (EM) : Entrepreneurially minded

๑๐๐

PL0s
PL01 PL02 PL03 PL04





















ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้ วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M)
I : PLO is Introduced & AssessedP : PLO is Practices & Assessed
R : PLO is Reinforced & AssessedM : Level of Mastery is Assessed
A : Assessment

๑๐๑

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จํานวน
หน่ วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา

Program-Level Learning Outcomes
(PLOs)
PL01 PL02 PL03 PL04

ชัน้ ปี่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts of Science for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai language in Communication
ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ ระดับ x
LAEN xxx English Level x
วทคม ๑๑๔ เคมีทว่ั ไป
SCCH 114 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั ิการเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทว่ั ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 121 General Aspects of Sports Science

๒
(๑-๒-๓)
๓
(๒-๒-๕)
๒
(๑-๒-๓)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๓-๐-๖)
๑
(๐-๓-๑)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)

ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษ ระดับ x
LAEN xxx English Level x
วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื ้องต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
SPSS 164 Motor Learning
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริ ยธรรมการกีฬา
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports
จศศท ๒๐๑ จิตตปั ญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา
CEGE 201 Contemplative Education and Leadership
Development

๓
(๒-๒-๕)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๓-๐-๖)
๒
(๒-๐-๔)
๑
(๑-๐-๒)
๒
(๑-๒-๓)

วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๑
SPSS 224 English for Further Education and Work 1
วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา
SPEX 241 Sports Equipment and Facilities
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
SPEX 243 Psychological Skill Training
วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training

๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๑-๒-๓)

I/P

I/P

I/P
I/P

I/P
I/P

I/P

I/P

I/P

I/P

I/P

I
I/P
I
I

ชัน้ ปี่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

I/P

I/P

I

I

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

I/P

I/P

ชัน้ ปี่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

๑๐๒

I/P
I

I

R

R

R

R

R

R
R

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

จํานวน
หน่ วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา
วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 262 Basic Functional Anatomy for Exercise
วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SPSS 282 Physical Fitness Test

๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๖)

วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๒
SPSS 225 English for Further Education and Work 2
วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 264 Biochemistry for Sports Science
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
SPSS 286 Sports Physiology 1
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise

๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๖)
๒
(๑-๒-๓)

Program-Level Learning Outcomes
(PLOs)
PL01 PL02 PL03 PL04
R

R

R

R

P

P

P

P

I/P

I/P

I/P

ชัน้ ปี่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

I
R

R

R

R
R

R

R

R

P

P

P

P

R

R

ชัน้ ปี่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพองค์รวม
สําหรับบุคคลพิเศษ
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for
Special Population
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
SPSS 381 Sports Biomechanics
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก
SPSS 383 Sports and Clinical Nutrition
วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
SPSS 384 Sports Medicine
วกกฬ ๓๘๕ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
SPSS 386 Exercise Physiology 2
วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
SPEX 341 Personal Trainer

๒
(๒-๐-๔)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๖)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๑.๕-๓-๖)

วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2
วกอก ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
SPEX 357 Field Work 1

๑
(๐-๒-๑)
๖
(๐-๔๕-๐)

วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
SPSS 423 Legal Aspects of Sports
วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา
SPSS 482 Sports Technology

๑
(๑-๐-๒)
๒
(๒–๐-๔)

๓
(๒-๒-๖)

R
R

R
R

R

R
R

R
R

R

R
R

R
P

P

P

P

ชัน้ ปี่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

P
P

P

P

P

ชัน้ ปี่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวน
๑๐๓

R
R

R

Program-Level Learning Outcomes

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หน่ วยกิต
PL01
วกกฬ ๔๘๕ เภสัชวิทยาการกีฬา
SPSS 485 Sports Pharmacology
วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลังกายกลุม่
SPEX 441 Group Exercise
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
SPSS 481 First Aid and Resuscitation

๒
(๒-๐-๔)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๑-๒-๓)

(PLOs)
PL02 PL03

R

PL04

R
P

P
P

ชัน้ ปี่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

วกอก ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒
SPEX 457 Field Work 2

๖
(๐-๔๕-๐)

๑๐๔

M/A

M/A

M/A

M/A

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐๕

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
...............................
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่ าวนี ้ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ...................................................................................................................
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ อนุมัตกิ ารปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ นีแ้ ล้ ว
ในคราวประชุมครัง้ ที่ .................................................................................................
๓. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ ไขนี ้ เริ่มใช้ กบั นักศึกษารุ่นปี การศึกษา ๒๕๖๑
ตังแต่
้ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ ไข
ด้ วยนโยบายการสร้ างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็ นที่ยอมรับในสากลเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ของเครื อข่ายมหาวิทยาลัยกลุม่ ประเทศอาเซียน
(ASEAN University Network Quality Assurance หรื อ AUN-QA) โดยกํ า หนดให้ ทุ ก หลัก สู ต รเป็ น
การศึกษาแบบเน้ นผลการเรี ยนรู้ (Outcome-Based Education; OBE) และพัฒนาให้ บณ
ั ฑิตมีทักษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกั บ ภาวการณ์ เปลี่ ย นแปลงของสัง คมและวัฒ นธรรมตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาการกีฬาของชาติด้วยการกีฬาเป็ นส่วนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชน
ทุกภาคส่วน และเป็ นกลไกสําคัญในการสร้ างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาส
ให้ ประชาชนทุกคนได้ เล่นกีฬาหรื อชมกีฬาที่ตนเองต้ องการอย่างเท่าเทียม พร้ อมสร้ างปั จจัยแวดล้ อมให้
เอือ้ ต่อการพัฒ นากี ฬาเพื่อความเป็ นเลิศ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมโลกซึ่งเป็ น
สังคมแห่งการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทัง้ มุ่งเน้ นความสําคัญของคุณ ธรรม จริ ยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ สอดคล้ องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุ งแก้ ไข การปรับปรุงหลักสูตรมีประเด็นการแก้ ไขรายวิชา ดังนี ้
๑) เปิ ดรายวิชาใหม่ หรื อ แยกจากรายวิชาเดิม หรื อ ทดแทนรายวิชาที่คล้ ายคลึงหรื อซํ ้าซ้ อนกัน
๒) กําหนดรหัสวิชาใหม่แยกตามกลุม่ วิชา
๓) ปรับชื่อรายวิชา
๔) ปรับคําอธิบายรายวิชา
๕) ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์
๑๐๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๕.๑ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุ ง
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวน
หน่ วยกิต

วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 211 General Aspects of Sports Science

๒
(๒-๐-๔)

วกกฬ ๒๑๕ ปรัชญา จริยธรรม และกฎหมายการกีฬา
SPSS 215 Philosophy and Ethics Aspects of
Sports

๒
(๒-๐-๔)

วกกฬ ๒๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 216 English for Sports Science

๒
(๒-๐-๔)

จํานวน
หน่ วยกิต

การ
เปลี่ยนแปลง

วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SPSS 121 General Aspects of Sports Science
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
SPSS 423 Legal Aspects of Sports
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๑
SPSS 224 English for Further Education and Work 1
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๒
SPSS 225 English for Further Education and Work 2

๒
(๒-๐-๔)
๑
(๑-๐-๒)
๑
(๑-๐-๒)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๑-๒-๓)

๒

วทคม ๑๑๔ เคมีทวั่ ไป
SCCH 114 General Chemistry
วทคม ๑๒๓ เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น
SCCH 123 Fundamental Organic Chemistry
วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise

๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาแกน

๑,๒,๓,๔,๕
๑,๒,๓,๔,๕
๑,๒,๓,๔,๕
๑,๒,๓,๔,๕

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วทคม ๑๑๐ เคมีทวั่ ไป
SCCH 110 General Chemistry
วทคม ๑๒๐ เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น
SCCH 120 Fundamental Organic Chemistry
วกอก ๒๕๕ กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐานสําหรับการออก
กําลังกายและการกีฬา
SPEX 255 Basic Anatomy for Exercise and Sport
วกกฬ ๒๕๕ การเรี ยนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
SPSS 255 Motor Learning
วกอก ๒๕๓ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา

SPEX 253 Sports Facilities
-

๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)

๒
(๒-๐-๔)

๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)
-

วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย

SPSS 262 Basic Functional Anatomy for Exercise
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขนสู
ั ้ งเพื่อการออกกําลังกาย
SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ด้านการเคลื่อนไหว
SPSS 164 Motor Learning
วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา
SPEX 241 Sports Facilities
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
SPEX 243 Psychological Skill Training
วกอก ๒๔๔ วิธีสอนทางการกีฬา
SPEX 244 Sports Pedagogy
วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
SPEX 250 Hygiene and Safety in Exercise

วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางการกีฬา
๒
SPEX 376 Sports Pedagogy
(๑-๒-๓)
วกกฬ ๒๕๖ สุขศาสตร์ การกีฬา
๒
SPSS 259 Sports Hygiene
(๒-๐-๔)
วกอก ๔๗๒ การเป็ นผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๒
วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
SPEX 472 Personal Trainer
(๑-๒-๓)
SPEX 341 Personal Trainer
วกอก ๒๗๓ พฤติกรรมการสื่อสาร
๒
SPEX 273 Communication behavior
(๒-๐-๔)
๒
วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
(๒-๐-๔)
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริม
SPSS 378 Sports for the Special Groups
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
วกอก ๓๗๑ การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพ
๒
SPEX
342
Sport
and Exercise for Holistic Health
SPEX 371 Exercise for Health Promotion
(๑-๒-๓)
Promotion
for Special Population
๒
วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลังกายและสุขภาพ
(๒-๐-๔)
SPEX379 Exercise and Health Psychology
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง
๑ = เปิ ดรายวิชาใหม่ หรื อ แยกจากรายวิชาเดิม หรื อ ทดแทนรายวิชาที่คล้ ายคลึงหรื อซํ ้าซ้ อนกัน
๒ = กําหนดรหัสวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา
๓ = ปรับชื่อรายวิชา
๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา
๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวน

รหัสวิชา ชื่อวิชา

๑๐๗

๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)

๒
๒
๑,๒,๓,๔,๕
๑,๒,๓,๔,๕
๑,๒,๓,๔,๕
๒,๔,๕
๒
๑
๒,๔
๒,๓

๓
(๑-๓-๖)

๑,๒,๓,๔,๕

๓
(๒-๒-๖)

๒,๓,๔,๕

จํานวน

การ

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หน่ วยกิต
-

-

-

-

วกกฬ ๔๙๓ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
SPSS 493 Field Work

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วกกฬ ๓๕๓ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
SPSS 353 Scientific Principles of Sport Training
วกกฬ ๓๗๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SPSS 372 Physical Fitness Test
วกอก ๓๗๒ อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย
SPEX 372 Food for Health and Exercise
-

๖
(๐-๒๕-๐)

๒
(๑-๒-๓)
๒
(๑-๒-๓)
๒
(๒-๐-๔)
-

หน่ วยกิต

เปลี่ยนแปลง

วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
SPSS 357 Field Work 1

๒
(๒–๐-๔)
๑
(๐-๒-๑)
๖
(๐-๔๕-๐)

๑

วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒
SPSS 457 Field Work 2

๖
(๐-๔๕-๐)

๑,๒,๓,๔,๕

วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลังกายกลุ่ม
SPEX 441 Group Exercise

๒
(๑-๒-๓)

๑

วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training
วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SPSS 282 Physical Fitness Test
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก
SPSS 383 Sports and Clinical Nutrition
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
SPSS 286 Sports Physiology 1
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
SPSS 386 Sports Physiology 2
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
SPSS 481 First Aid and Resuscitation
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
SPSS 381 Sports Biomechanics
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology
วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning

๒
(๑-๒-๓)
๓
(๒-๒-๖)
๒
(๒-๐-๔)
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๒
(๑-๒-๓)
๓
(๒-๒-๖)
๓
(๒-๒-๖)
๒
(๒-๐-๔)

๒,๓

๒
วกกฬ ๒๕๑ สรี รวิทยาพื ้นฐาน
(๒-๐-๔)
SPSS 251 Basic Physiology
วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๒
SPSS 374 Physiology of Exercise
(๒-๐-๔)
วกกฬ ๔๗๒ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
๒
SPSS 472 First Aid and Resuscitation
(๑-๒-๓)
วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๒
SPSS 379 Sports Biomechanics
(๑-๒-๓)
วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา
๒
SPSS 473 Sports Psychology
(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๗๓ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒
SPSS 373 Physical Fitness Conditioning
(๑-๒-๓)
กลุ่มวิชากีฬา
วกกฬ ๑๑๑ ว่ายนํ ้า
๑
วกกฬ ๑๗๑ ว่ายนํ ้า
SPSS 111 Swimming
(๐-๒-๑)
SPSS 171 Swimming
วกกฬ ๑๗๒ กรี ฑาลู่
วกกฬ ๑๑๒ กรี ฑาลู่
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 172 Track Athletics
SPSS 112 Track Athletics
วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสติก
วกกฬ ๑๑๓ ยิมนาสติก
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 173 Gymnastics
SPSS 113 Gymnastics
วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล
วกกฬ ๑๑๔ วอลเลย์บอล
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 174 Volleyball
SPSS 114 Volleyball
วกกฬ ๑๗๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
วกกฬ ๑๔๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 175 Weight Training
SPSS 145 Weight Training
วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล
วกกฬ ๑๒๙ บาสเกตบอล
๑
SPSS 129 Basketball
(๐-๒-๑)
SPSS 176 Basketball
วกกฬ ๑๗๗ เทควันโด
วกกฬ ๑๓๓ เทควันโด
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 177 Taekwondo
SPSS 133 Taekwondo
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง
๑ = เปิ ดรายวิชาใหม่ หรื อ แยกจากรายวิชาเดิม หรื อ ทดแทนรายวิชาที่คล้ ายคลึงหรื อซํ ้าซ้ อนกัน
๒ = กําหนดรหัสวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา
๓ = ปรับชื่อรายวิชา
๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา
๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวน
รหัสวิชา ชื่อวิชา

๑๐๘

๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)

จํานวน

๑
๑,๒,๓,๔,๕

๒,๕
๒,๓,๔
๑
๒,๓,๔,๕
๒,๓,๔,๕
๒,๔
๒,๓,๔
๒,๓,๔,๕
๒,๔,๕

๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔

การ

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หน่ วยกิต
๑
วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
(๐-๒-๑)
SPSS 178 The Arts of Self-defense
วกกฬ ๑๗๙ เปตอง
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 179 Petanque
วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 271 Fencing
วกกฬ ๒๗๒ โยคะ
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 272 Yoga
วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลีลา
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 273 Rhythmic Gymnastics
วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 274 Social Dance
วกกฬ ๒๗๕ กรี ฑาลาน
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 275 Field Athletics
วกกฬ ๒๗๖ ยูโด
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 276 Judo
วกกฬ ๒๗๗ ไทชิ-ชี่กง
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 277 Taichi-Qi Gong
วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 278 Lawn Tennis
วกกฬ ๒๗๙ เทเบิลเทนนิส
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 279 Table Tennis
วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตัน
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 371 Badminton
วกกฬ ๓๗๒ แอโรบิกด๊ านซ์
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 372 Aerobic Dance
วกกฬ ๓๗๓ เซปั คตะกร้ อ
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 373 Sepak Takraw
วกกฬ ๓๗๔ ฟุตบอล
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 374 Football
วกกฬ ๓๗๕ รักบี ้ฟุตบอล
๑
(๐-๒-๑)
SPSS 375 Rugby Football
วกกฬ ๑๑๖ การช่วยชีวิตคนจมนํ ้าและความปลอดภัยทางนํ ้า
๑
วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํ ้าและความปลอดภัยทางนํ ้า
SPSS 116 Life Saving
(๐-๒-๑)
SPSS 376 Life Saving
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลง
๑ = เปิ ดรายวิชาใหม่ หรื อ แยกจากรายวิชาเดิม หรื อ ทดแทนรายวิชาที่คล้ ายคลึงหรื อซํ ้าซ้ อนกัน
๒ = กําหนดรหัสวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา
๓ = ปรับชื่อรายวิชา
๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา
๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์

วกกฬ ๑๓๔ ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
SPSS 134 Art of Self-defense
วกกฬ ๑๔๓ เปตอง
SPSS 143 Petanque
วกกฬ ๑๑๘ ดาบสากล
SPSS 118 Fencing
วกกฬ ๑๒๕ โยคะ
SPSS 125 Yoga
วกกฬ ๑๒๗ ยิมนาสติกลีลา
SPSS 127 Rhythmic Gymnastics
วกกฬ ๑๒๖ ลีลาศ
SPSS 126 Social Dance
วกกฬ ๑๒๘ กรี ฑาลาน
SPSS 128 Field Athletics
วกกฬ ๑๓๒ ยูโด
SPSS 132 Judo
วกกฬ ๑๓๙ ไทชิ-ชี่กง
SPSS 139 Taichi-Qi Gong
วกกฬ ๑๓๕ เทนนิส
SPSS 135 Lawn Tennis
วกกฬ ๑๓๖ เทเบิลเทนนิส
SPSS 136 Table Tennis
วกกฬ ๑๓๗ แบดมินตัน
SPSS 137 Badminton
วกกฬ ๑๔๑ แอโรบิกด๊ านซ์
SPSS 141 Aerobic Dance
วกกฬ ๑๔๒ เซปั คตะกร้ อ
SPSS 142 Sepak Takraw
วกกฬ ๑๓๑ ฟุตบอล
SPSS 131 Football
วกกฬ ๑๑๕ รักบี ้ฟุตบอล
SPSS 115 Rugby Football

หน่ วยกิต
๑
(๐-๒-๑)
๑
(0-2-1)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๒-๑)

เปลี่ยนแปลง
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔
๒,๔

๕.๒ ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเดิมและในหลักสูตรปรับปรุ ง
๑๐๙

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
วกกฬ ๒๑๕ ปรัชญา จริ ยธรรม และกฎหมายการกีฬา
๒(๒-๐๔)
SPSS 215 Philosophy, Ethics and Legal Aspects of Sports
ปรั ช ญ าทางการกี ฬ า จริ ย ธรรมในการเป็ นผู้ เล่ น ผู้ ชม และ
เจ้ าหน้ าที่กีฬา ความหมายของนํ ้าใจนักกีฬา และการควบคุมอารมณ์ กฎหมาย
ทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาทั ้งในประเทศ และต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับ
อุบตั ิเหตุ ที่สามารถนํามาประยุกต์กับอุบตั ิเหตุ และการบาดเจ็บทางการกีฬา
การเรี ยกร้ องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา และการเรี ยก
ค่าสินไหมชดเชย การประกันสุขภาพ และการประกันอุบตั ิเหตุ
Philosophy of sports, ethics of athletes, sports spectators,
sports officiating, meaning of sportsmanship, emotional control of
everyone concerning with sports or games, general laws concerning
with national or international sports programs, lams concerning with
accident in sports and sports injuries, damaged compensation to
people concerning with sports competition coverall by in swanked
policies and legal percolations and laws concerning with sports.
วกกฬ ๒๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา๒(๒-๐-๔)
SPSS 216 English for Sports Science
หลัก การใช้ ภ าษาอัง กฤษให้ ถูก ต้ องตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่
เกิ ด ขึน้ ในชี วิ ต ประจํ า วัน และทางกี ฬ ารวมถึ งการฝึ ก ทัก ษะเพื่ อ การพัฒ นา
ศักยภาพทางด้ านการฟั ง, การอ่านและการสื่อสสาร
Students can use English language apply to the real verity
lifestyles situations.
The class is also help students identify
differences kinds of English skills such as listening, reading and
communications.
วกกฬ ๒๕๕ การเรี ยนรู้ด้านการเคลือ่ นไหว
๒(๒-๐-๔)
SPSS 255 Motor Learning
วงจรและองค์ประกอบที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและกระบวนการ
เรี ยนรู้ หลักจิต วิท ยาการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับทัก ษะกลไกการเคลื่อนไหวที่จํ าเป็ น
สําหรับนักกีฬาประเภทต่าง ๆ การฝึ ก การทําซํ ้า และความทรงจําที่เกิดจากการ
ฝึ ก การถ่ายทอดประสบการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนัก
ของงานกับการฝึ กซ้ อม และพัฒนาการของการเกิดทักษะ
This subject concerns with principle and known
mechanisms of motor learning in various types of tasks applied to
sports and exercise training , factors concerning effectiveness of
learning in sports skill and application in sports training such as
repetition, cross motor learning, age, gender, intensity, information
feedback and etc. on motor learning speed .
วกอก ๓๗๒ อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
SPEX 372 Food for Health and Exercise
หลักโภชนาการปั จจุบนั และโภชนาการร่ วมสมัย ชนิดและคุณค่า
สารอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ส่วนประกอบของร่างกาย
ระบบพลังงานในร่างกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลัง
กาย อาหารและโภชนาการสําหรับบุคคลต่างวัยและบุคคลกลุม่ พิเศษ ภาวะทุพ
โภชนาการและความผิดปกติเกี่ ยวกับการกิน มาตรฐานและความปลอดภัย
ด้ านอาหาร การประยุกต์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ
และการออกกําลังกาย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑
วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports
ปรั ช ญาการกี ฬ า จริ ย ธรรมในการเป็ น ผู้เล่ น ผู้ช ม และผู้ตัด สิ น กี ฬ า นํ า้ ใจ
นักกีฬา
Philosophy of sports, ethics of athletes, sports spectators, sports
officiating, sportsmanship
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา
๑(๑-๐-๒)
SPSS 423 Leal Aspect of Sports
กฎหมายทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การกี ฬ าทั ง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับ การเรี ยกร้ องสิทธิประโยชน์ ทางกฎหมายทาง
แพ่งและทางอาญา และการเรี ยกค่าสินไหมชดเชย การประกันสุขภาพ และการ
ประกันอุบตั ิเหตุ
General laws concerning national or international sports
programs; laws on damaged compensation to people concerning
sports competition coverall by in swanked policies and legal
percolations and laws concerning sports
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๑ ๒(๑-๒-๓)
SPSS 224 English for Further Education and Work 1 ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน ไวยากรณ์ ที่สําคัญ เพื่อการศึกษาต่อและการ
ทํางานทัว่ ไป
Listening, speaking, reading, and writing skills; English
structure and grammar for further education and work
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทํางาน ๒๒(๑-๒-๓)
SPSS 225 English for Further Education and Work 2 ทั ก ษ ะ ก า รฟั ง
พูด อ่าน เขียน คํ าศัพท์ และไวยากรณ์ ที่สําคัญ ที่ ใช้ ในการศึกษาต่อและการ
ทํางานในแวดวงเฉพาะ
Listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary
and grammar for further education and work in specific area
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ด้านการเคลือ่ นไหว
๒(๑-๒-๓)
SPSS 164 Motor Learning
การเรี ยนรู้ ทักษะกลไกขั ้นพื ้นฐาน กระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะกลไก
และ การควบคุมการเคลื่อนไหวด้ วยระบบประสาทกล้ ามเนื อ้ จิต วิท ยาการ
เรี ยนรู้ ทักษะกลไกที่จําเป็ นสําหรับนักกีฬา การฝึ ก การทําซํ ้า และ การเรี ยนรู้
ทักษะกลไกทางกีฬาที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ ระหว่าง
อายุ เพศ และพัฒนาการของการเกิดทักษะ
Fundamental motor learning skill, process of motor learning
and motor control; functional of neuromuscular system; psychology,
motor skills required for different types of athletes, practice, repetition,
and skill related fitness; the relationship between age, sex and
development of skill development
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
๒(๒-๐-๔)
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating
แนวคิด หลักการ ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ และวิธีการปฏิบัติเรื่ อง
อาหารและโภชนาการทัว่ ไปกับสุขภาพองค์รวมเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ
Concepts, principles, examples, relationships and practical
methods associated with food and general nutrition and holistic health
for health promotion

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

๑๑๐

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

Current and contemporary nutrition, types and values of
nutrients, digestion and absorption of nutrients, body composition,
human energy systems, nutrition assessment, food supplements for
heath and exercise, nutrition for different-aged and special
populations, malnutrition and eating disorders, food safety and
standards, application of nutrition for health promotion and exercise

วกอก ๒๕๕ กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐานสําหรับการออกกําลังกาย ๒(๒-๐-๔)
และการกีฬา
SPEX 255 Basic Anatomy for Exercise and Sport
กายวิภาคศาสตร์ ระบบโครงสร้ างและกล้ ามเนื อ้ ระบบประสาท
ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบนํ า้ เหลือง ระบบหัวใจและการไหลเวียน ระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหารและขับถ่าย ระบบปั สสาวะ และระบบสืบพันธุ์
Anatomy, Musculoskeletal system, nervous system, endocrine system,
lymphatic system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, reproductive system

วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขั ้นพื ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย ๒(๒-๐-๔)
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise
ศัพ ท์ ก ายวิ ภ าค โครงสร้ างร่ า งกาย แนวและแกนการเคลื่ อ นที่
กระดูก และเนื อ้ เยื่ อ ระบบประสาทและอวัย วะภายใน กายวิภ าคศาสตร์ ที่
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาต้ องรู้ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ในงานเวชศาสตร์ การ
กีฬา ความสัมพันธ์ของกายวิภาคศาสตร์ กบั การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
Anatomical reference terminology; planes and axis of
motion, general structure, bone and soft tissue; special senses.
Internal organ; anatomy for sports scientist; applied functional anatomy
for sports medicine
วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขั ้นพื ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
SPSS 262 Basic Functional Anatomy for Exercise
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย

การทํางานของรยางค์ส่วนบนในการออกกําลังกาย การเคลื่อนที่
พื ้นฐาน เทคนิควิธีการฝึ กเฉพาะส่วนอวัยวะโดยใช้ นํ ้าหนักตัวและการฝึ กด้ วย
อุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัย
Applied functional anatomy of upper extremity; basic
movement, body weight techniques, and weight training techniques;
safety
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ขั ้นสูงเพื่อการออกกําลังกาย ๒(๑-๒-๓)
SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานเพื่อการออกกําลังกาย

วกกฬ ๔๙๓ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
๖ (๐-๒๕-๐)
SPSS 493 Field Work
การเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกกําลังกายและ
การกีฬาในหน่วยงานระดับต่างๆโดยได้ รับคําแนะนําและการดูแลจากอาจารย์
นิ เทศเพื่ อ ให้ มี ป ระสบการณ์ ในการทํ างานร่ ว มกับ ผู้อื่ น โดยนํ า ความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไปใช้ ในสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
Learning and practicing about exercise and sports in
organizations. The advice and supervision of staff supervision in order
to have experience in working with others. By applying knowledge and
ability to work to social and related.

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕

การทํางานของรยางค์ส่วนล่างในการออกกําลังกาย การเคลื่อนที่
พื ้นฐาน เทคนิควิธีการฝึ กเฉพาะส่วนอวัยวะโดยใช้ นํ ้าหนักตัวและการฝึ กด้ วย
อุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัย
Applied functional anatomy of lower extremity; basic
movement, body weight techniques, and weight training techniques;
safety
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
SPSS 357 Field Work 1
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสัง่ สมประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
มุง่ เน้ นการให้ บริการสนองความต้ องการของผู้รับบริการตามจรรยาบรรณอาชีพ
Training on site in exercise and sports organizations in
order to have experience in working with others; focusing on clients’
needs under the professional ethics
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
SPSS 457 Field Work 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ๑

ฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกายใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสัง่ สมประสบการณ์ในการทํางานร่ วมกับผู้อื่น
มุง่ เน้ นการให้ บริการสนองความต้ องการของผู้รับบริการตาม
จรรยาบรรณอาชีพ
Training on site in exercise and sports organizations in
order to have experience in solving problems with knowledge of
exercise and sports science including good judgement
หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

๑๑๑
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เอก
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-

-

วกอก ๔๗๒ การเป็ นผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๒(๑-๒-๓)
SPEX 472 Personal Trainer
การฝึ กทางกายเฉพาะบุคคลโดยเน้ นให้ เข้ าใจถึงการวางแผนการ
ฝึ กสมรรถภาพทางกายในด้ านความอดทน ความแข็งแรง ความอ่อนตัว เฉพาะ
บุคคลโดยสามารถวางแผนการฝึ ก และกําหนดวิธีการฝึ กให้ เกิดความเหมาะสม
ในแต่ละบุคคล การเป็ นผู้นําหรื อครูฝึกในสถานออกกําลังกาย หรื อศูนย์กีฬาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
Personal training emphasizing on physical fitness training
program in muscular strength, endurance, and flexibilities, specific
program planning for individual and appropriate training method for
different people, learning to be trainer in exercise or sport center.
วกอก ๔๗๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
SPEX 473 Psychological Skill Training
เทคนิคการฝึ กทักษะทางจิตวิทยาแบบจิตคุมกายและกายคุมจิต
เช่น การผ่อนคลายกล้ ามเนื อ้ การฝึ กสมาธิแ ละรวบรวมสมาธิ การควบคุม
ความตัง้ ใจ การจินตภาพ การสะกดจิต การตัง้ เป้าหมาย การลดความวิต ก
กังวล การจัด การความเครี ย ด เป็ น ต้ น การฝึ กปฏิบัติเพื่ อ ใช้ ในชีวิต และการ
ฝึ กซ้ อมกีฬา
Techniques of psychological skill training both body to mind
and mind to body such as muscle relaxation meditation and
concentration, attentional control, imagery, hypnosis, goal setting,
stress management, emotional control etc. Application in training and
competition.
วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๒(๑–๒-๓)
SPSS 379 Sports Biomechanics
หลักกลศาสตร์ พื น้ ฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของมนุษ ย์
หรื อส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านเนเมติกส์และไคเนติกส์ การ
ประยุกต์ชีวกลศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และพัฒนาการเคลื่อนไหวในการออก
กําลังกายและทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ
Basic mechanical principle in movement of body or body
parts related to kinematics and kinetics. Application of biomechanics
to analyze and to improvement to movement, exercise and sports
performances and skills
วกกฬ ๔๗๒ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
๒(๑-๒-๓)
SPSS 472 First Aid and Resuscitation
หลักการให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ นแก่ผ้ ูที่ได้ รับบาดเจ็บในกรณี
ฉุกเฉิน ข้ อปฏิบตั ิในสถานะการณ์ อุบตั ิภัยหมู่ การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น การ
ตรวจสัญญาณชีพ การห้ ามเลือด การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ การช่วยเหลือ
เมื่อมีสงิ่ แปลกปลอมเข้ าสูร่ ่างกาย การให้ การช่วยเหลือผู้ที่สาํ ลักจนหายใจไม่ได้
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่ตา จมูกและหู การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ
ช็อค และตกเลือด การได้ รับสารพิษ ไฟไหม้ สัตว์พิษ การจัดเตรี ยมยาสามัญ
ประจําบ้ านเตรี ยมหน่วยปฐมพยาบาลประจําสนาม ทักษะในการปฐมพยาบาล
บาดแผล การห้ ามเลือด การตรวจสัญญานชีพ การดาม การใชผ้ าพยุงแขน การ
เคลื่อนย้ าย ผู้ป่วย การช่วยคนจมนํ า้ การฝึ กปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการฝาย
ปอด ปั ม้ หัวใจในการช่วยชีวิตเบื ้องต้ น
หลักสูตร ปี ๒๕๕๕

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔)
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1
หลักการทําโครงงานระดับปริ ญ ญาตรี ผ่านกระบวนการสัมมนา
และกระบวนการวิจยั เบื ้องต้ น
Principles of bachelor project, process of seminar and basic
research methodology
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑)
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑

ดําเนินการโครงงานระดับปริ ญญาตรี ตามโครงร่ างที่นําเสนอ การ
เขียนสรุปรายงาน
Project implementation after having approved; project
report writing
วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๓(๑-๓-๖)
SPEX 341 Personal Trainer
การฝึ กทางกายเฉพาะบุคคล การวางแผนการฝึ กสมรรถภาพทาง
กาย วิธีการฝึ กที่เหมาะสมกับบุคคล การเป็ นผู้นําหรื อครูฝึกในสถานออกกําลัง
กาย หรื อศูนย์กีฬา
Personal training, specific program planning; appropriate
training methods for different people; learning to be a trainer in the
exercise or sport centers
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
SPEX 243 Psychological Skill Training
เทคนิคการฝึ กทักษะทางจิตวิทยาแบบจิตคุมกายและแบบกายคุม
จิต เพื่อความแข็งแกร่งทางจิต
Techniques of psychological skill training both body to
mind and mind to body for the mental toughness

๓(๒-๒-๖)
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
SPSS 381 Sports Biomechanics
หลักกลศาสตร์ พื ้นฐานที่ใช้ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ทั ้งด้ านการ
ออกกํ า ลัง กายและกี ฬ า หลัก ชี ว กลศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ องระบบกระดู ก และ
กล้ ามเนื ้อ กลศาสตร์ ของไหล เครื่ องมือพื ้นฐานทางชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวทางการออกกําลังกายและกีฬาในเชิง 2 มิติ
Mechanical principles in human movement for both
exercises and sports; biomechanics of musculoskeletal, fluid
mechanics, basic equipment in biomechanics; 2-D analysis of
movement in exercises and sports
๒(๑-๒-๓)
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
SPSS 481 First Aid and Resuscitation
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา

ทักษะการให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ นแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับบาดเจ็บในกรณี
ฉุกเฉิ น การตรวจสัญ ญาณชีพ การห้ ามเลือด การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์
การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ผู้ป่วยหมดสติ ช็อค และตกเลือด การดาม การ
ใช้ ผ้าพยุงแขน การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย การช่วยคนจมนํา้ ได้ รับสารพิษ ไฟไหม้
สัตว์พิษ การจัดเตรี ยมยาสามัญประจําบ้ านเตรี ยมหน่วยปฐมพยาบาลประจํา
สนาม การผายปอด ปั๊ มหัวใจในการช่วยชีวิตเบื ้องต้ น
First-aid in the emergency management; detecting vital
signs; controlling bleeding; first-aid in foreign body airway obstruction
(choking); unconscious, shock, massive bleeding, poisons and burns;
wound management; splinting; patient transportation; rescue neardrowning; basic life support
หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

๑๑๒

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

Principle of First-aid and emergency management, masscasualty. Vital signs, control bleeding, First-aid in foreign body airway
obstruction ( choking) . First-aid in eyes, nose and ear injuries,
unconscious, shock, massive bleeding, ingested poisons, inhaled
poisons, injected poisons and burns, Practice in wound management,
control bleeding, detect vital signs, splinting, patient transportation,
rescue near-drowning, and basic life support.
วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบุคคลกลุม่ พิเศษ
๒(๒-๐-๔)
SPSS 378 Sports for Special Groups
ชนิ ด กี ฬ าที่ แ ละกิ จ กรรมการออกกํ า ลังกายที่ เหมาะสมสํ า หรั บ
บุคคลกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น หญิ งมีครรภ์ คนอ้ วนมาก เด็กวัยต่างๆ ผู้ที่ มี
ความผิดปกติของร่ างกาย และการฝึ กเฉพาะสําหรับบุคคลกลุ่มพิเศษและที่มี
ลักษณะความผิดปกติทางร่างกายหรื อความพิการ กีฬาคนพิการและการเลือก
กิ จ กรรม โดยอาศัย พื น้ ฐานทางกายวิภ าคศาสตร์ แ ละสรี วิท ยา โภชนาการ
จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ และเวชศาสตร์ การกีฬา
Suitable types of sports for special groups populations
such as pregnant women, obese people, thin people, children and
various types of handicap people , recent knowledge of suitable types
of training for each type of handicaps and types of sports for each
group of handicaps using applied knowledge of anatomy, physiology ,
nutrition, psychology, biomechanics and sports medicine.
วกอก ๓๗๑ การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
SPEX 371 Exercise for Health Promotion
หลัก การสร้ างเสริ ม สุข ภาพและการใช้ ก ารออกกํ า ลัง กายเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ พั ฒ นาสมรรถภาพและป้ อ งกั น โรค
ประโยชน์ อัน ตรายและความเสี่ ย งของการออกกํ า ลัง กาย การออกแบบ
โปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงตํ่า และสําหรับบุคคลหรื อ
กลุ่มคนที่มีความต้ องการพิเศษและหรื อมีความกังวลเรื่ องสุขภาพ ทักษะการ
เป็ นผู้นําและการให้ คําปรึกษา การวางแผนและดําเนินการจัดทําโปรแกรมสร้ าง
เสริมสุขภาพสําหรับกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลาย เช่น บุคคล โรงเรี ยน ชุมชน ที่
ทํางาน
Health promotion principles and the use of exercise as a
means to promote health, improve fitness and prevent disease.
Benefits, hazards and risk factors of exercise. Exercise programming
for low-risk clients and individuals/groups with special needs and/or
health concerns. Leadership skills and mentoring. Planning and
implementation of health promotion programs for diverse target groups
and settings such as individual, school, community and workplace.
วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลังกายและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
SPEX 379 Exercise and Health Psychology
ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลให้ คนออกกําลังกายและเลิกออกกําลัง
กาย ปั จจัยทางจิตวิทยาและบริ บททางสังคมที่เป็ นสาเหตุให้ เกิดโรคและการ
ลุกลามของโรค และผลที่ต ามมา พฤติก รรมนํ าสู่โรค การทํานายภาวการณ์
เจ็บป่ วยจากพฤติก รรมสุขภาพตามแนวทฤษฎี จิต วิท ยาสุขภาพ เพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้ าใจ สามารถอธิ บายและประเมินภาวการณ์ เจ็บป่ วยจากพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทฤษฎีจิตวิยาสุขภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันโรค
ซึง่ มีสาเหตุจากการขาดการออกกําลังกาย และเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชน
Psychological factors effect exercising or dropping out.
Psychological factors and social context cause diseases and
epidemics including consequences. Risk behavior, ailment condition
assessment under health psychological theories. Preventing diseases
caused by lacking of exercise and health promotion.
วกกฬ ๒๕๑ สรี รวิทยาพื ้นฐาน
๓(๒-๓-๕)
SPSS 251 Basic Physiology
บทนํ าสรี รวิทยา การรักษาสภาวะภายในร่ างกายให้ คงที่ หน้ าที่
และกลไกการทํางานของประสาทส่วนปลาย ประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ระบบประสาทสัมผัสพิเศษ ระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบหัวใจและหลอด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ ๓(๒–๒-๖)
องค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special
Population
หลักการสร้ างเสริ มสุขภาพองค์รวม การใช้ การออกกําลังกายเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างเสริ มสุขภาพสมรรถภาพและป้องกันโรค การออกแบบ
โปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและสําหรับบุคคลหรื อกลุ่ม
คนที่มีความต้ องการพิเศษหรื อมีความกังวลเรื่ องสุขภาพ ทักษะการเป็ นผู้นํา
และการให้ คําปรึกษา
Principles of holistic health promotion; promoting exercise to improve
health, fitness and preventing disease; designing the exercise
program for risky groups and special population’s needs; leadership
skills and mentoring

วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๓(๒-๒-๕)
SPSS 286 Sports physiology 1
บทนํ าสรี รวิทยา หน้ าที่ และกลไกการทํางานของระบบประสาท
และการเคลื่อนไหว ระบบกล้ ามเนื ้อ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบต่อมไร้ ท่อ เทคโนโลยีในการตรวจวัดการทํางานทางสรี รวิทยาและ
ฝึ กปฏิบตั ิการ

๑๑๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบสืบ
พันธ์ ปฏิบตั ิการทางสรี รวิทยาพื ้นฐาน กรณีศกึ ษา
Introduction, homeostasis, functional and mechanism
relation of peripheral nerve , autonomic nervous system, central
nervous system and special senses , muscular system, cardiovascular
system, respiratory system, gastro-intestinal system, renal system,
endocrine system, reproductive system, basic physiological laboratory,
case study
วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๓(๓-๐-๖)
SPSS 374 Physiology of Exercise
การตอบสนองและการปรั บตัวทางสรี รวิท ยาต่อ การออกกํ าลัง
กายในระยะฉับพลันและการฝึ ก ของระบบต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์ อาทิ การ
ผลิตพลังงานและเมตาบอลิสม ระบบประสาท กล้ ามเนื ้อ ระบบการไหลเวียน
โลหิต ระบบการหายใจ ฮอร์ โมน สมดุล ของของเหลวและเกลือ แร่ การออก
กําลังกายในสภาพแวดล้ อมที่รุนแรง และการฟื น้ คืนตัว การอภิปรายเกี่ยวกับ
สรี รวิทยาการออกกําลังกายในบริบทของสุขภาพและสมรรถภาพ
Human physiological responses and adaptation to acute
exercise and training. The following systems/topics will be addressed:
energy production and metabolism, neural, musculoskeletal,
cardiovascular, respiratory, endocrine, fluid and electrolyte balance,
exercise in extreme environments and recovery. Discussion about
exercise physiology in the context of health, fitness and performance.
วกอก ๓๘๒ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจกีฬาและ
๒(๒-๐-๔)
การออกกําลังกาย
SPEX 382 The Introduction of Sports and Exercise Business
Management
หลักการในการประกอบการธุรกิจ รู ปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ
ลักษณะของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออก
กําลังกาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริ การ อีกทั ้งกิจกรรมหลักในการ
ประกอบการธุรกิ จ ได้ แ ก่ การบัญ ชี การเงิน การตลาด การผลิต และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ และ
ศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจทางด้ านกีฬาและการออกกําลังกาย
ตลอดจนจริยธรรมในธุรกิจ
Principle in conducting business, business types, service
business characteristics , the characteristics of 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 conduct sports and
exercise business and business ethics.
วกอก ๔๗๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPEX 475 Human Resource Management in Sport Organizations
แนวคิ ด ทางการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ารกี ฬ า การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและการคัด เลื อ ก การปฐมนิ เทศและวัฒ นธรรมองค์ ก าร การ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการการจูงใจและ
รางวัล องค์การกีฬาและแรงงานสัมพันธ์ การจัดการผู้สืบทอดตําแหน่งบริ หาร
และคนเก่ง การจัดการความหลากหลาย การประเมินผลและการปรับปรุ งการ
จัด การทรั พ ยากรมนุษ ย์ การจัด การการเปลี่ ย นแปลงและความท้ าทายใน
อนาคตขององค์การกีฬา
Human resource management concepts in sport
organization, strategic human resource management, human resource
planning and strategy, recruitment and selection, orientation and
organizational culture, training and development, performance
management, motivation and rewards management, sport organization
and employee relations, succession and talent management, diversity
management, evaluating and improving human resource management,
managing change and future challenge in sport organizations.
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หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑
Introduction, functional and mechanisms of the nervous system and
movement, the muscular system, the cardiovascular system, the
respiratory system, the renal system and the endocrine system;
technology for measuring physiological functions and practice

วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
SPSS 386 Sports physiology 2

๓(๒-๒-๕)

วิชาที่ศกึ ษาก่อน : วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑

การตอบสนองและการปรั บ ตัวทางสรี รวิท ยาของระบบต่ า งใน
ร่ างกายต่อการออกกําลังกายและการฝึ ก อาทิ การเผาผลาญพลังงาน ระบบ
ประสาท ระบบกล้ ามเนื อ้ ระบบหัวใจและการไหลเวีย นโลหิต ระบบหายใจ
ฮอร์ โมน สมดุลของของเหลวและเกลือแร่ การออกกําลังกายในสภาพแวดล้ อม
ที่รุนแรง และการฟื น้ คืนตัว การตรวจวัดสมรรถนะการทํางานของร่ างกายโดย
ใช้ เครื่ องมือและวิธีการทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการ
Physiological responses and adaptation to acute exercise
and training including metabolism, neuronal, musculoskeletal,
cardiovascular, respiratory, endocrine, fluid and electrolyte balance,
exercise in extreme environments and recovery; equipment, and
laboratory tests for measuring physical performances

วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
SPEX 347 Fitness Center Management
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกอก ๒๔๗ การจัดการโครงการ
หลักการบริหารศูนย์ออกกําลังกายตามมาตรฐานสากล ระบบการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจ ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและกําหนดราคา
ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจของศูนย์การออกกําลังกายจริ ยธรรมการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจ
International standard principles of managing the fitness
centers; business functions; designing the exercise program and cost
administration; business problems relating to the fitness centers and
the business ethics

๑๑๔

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
SPSS 473 Sports Psychology
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้ ในการฝึ กซ้ อมและ
แข่งขัน ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สกึ พฤติกรรม การ
เรี ยนรู้ การรับรู้ และสภาวะทางกาย สิ่งเร้ าและความวิตกกังวล ความเครี ยด
และการจัดการความเครี ยด แรงจูงใจ ความตั ้งใจ และสมาธิในการฝึ กซ้ อม
และการแข่งขัน ความร่ วมมือ ในที มกี ฬ า ผู้นํ า และเทคนิ ค การสื่อ สาร การ
ทดสอบ การวัด และการประเมิน ทางจิ ต วิท ยาการกี ฬ า การฝึ ก ทัก ษะทาง
จิตวิทยา
Sports Psychological Theories for training and competition.
Psychological factors influence emotion, feeling, behavior, learning,
perception and physical condition. Around and anxiety, stress
management, motivation, attention and concentration in training and
competition psychological emotion and Psychological skill training.
วกกฬ ๓๗๓ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒(๑-๒-๓)
SPSS 373 Physical Fitness Conditioning
องค์ประกอบ และปั จจัยต่างๆ ในการฝึ กสมรรถภาพ ที่มีผลต่อการ
พั ฒ นาความสามารถของนั ก กี ฬ า ประกอบด้ วย หลัก การฝึ ก เพศ อายุ
นํ ้าหนัก รูปร่ าง อุณหภูมิ อาหาร และอื่นๆ หลักการฝึ กสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละด้ าน การวางแผนการฝึ กและวิธีการฝึ กเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายในนักกีฬา
Components and factors of physical fitness training that
effect to ability of athletes consist of principle of training, sex, age,
weight, body size, temperature, food, and etc. Principle of physical
training on each component. Training program and training method to
enhance performance in athletes
วกกฬ ๑๑๑ ว่ายนํ ้า
๑(๐-๒-๑)
SPSS 111 Swimming
ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายนักกีฬา ทักษะพื ้นฐานในการว่าย
นํ ้า เช่น การลงนํ ้า การลอยตัวและเลี ้ยงตัวในนํ ้า การหายใจในนํ ้า การใช้ แขน
ขา รวมถึงทัก ษะการว่ายท่าฟรี ส ไตล์ ท่ากรรเชี ยง ท่ากบ และผี เสือ้ กติ ก า
มารยาท การแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, essential physical fitness, basic skills
such as breathing, floating, leg movements, styles of swimming ;
Freestyle, Back stroke Breast stroke and Butterfly stroke, regulations,
rules, injuries and safety , uniforms , equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๑๒ กรี ฑาลู่
๑(๐–๒-๑)
SPSS 112 Track Athletics
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกรี ฑ าประเภท
ลู่ การวิ่ ง ในลู่ วิ่ ง การวางเท้ า การจั ด ลํ า ตั ว ในท่ า ออกตั ว จั ด ระบบการ
เคลื่อนไหวเพื่อทักษะในการวิ่งระยะสั ้น ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม
การเป็ นเจ้ าหน้ าที่จัดการแข่งขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน การ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกรี ฑาลู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, essential physical fitness and basic
skills; steps, set position of start running and movement for various
distance of competition.
Sports facilities, judging, rules,
regulations, injuries and safety, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๑๓ ยิมนาสติก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 113 Gymnastics
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬายิมนาสติก
ทักษะพืน้ ฐานต่างๆ เช่น การม้ วนหน้ า ม้ วนหลัง การทรงตัว สปริ งตัว และ
การช่วยเหลือ กติกา มารยาทในการแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นยิมนาสติก การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, Physical fitness for Gymnastic
training. Basic skill; forward and backward roll, balancing, body
spring, and spotting, regulations, competition rules, injuries and
safety, equipment and maintenance
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หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
๓(๒-๒-๖)
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology
ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ปั จจัยทาง
จิตวิทยาที่ มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้ สึก พฤติกรรม การเรี ยนรู้ การรับรู้
และสภาวะร่ างกายในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน ผู้นําและเทคนิคการสื่อสาร
การทดสอบ การวัด และการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา
Sports psychological theories for training and competition;
psychological factors effecting emotion, feeling, behavior, learning,
perception and physical conditions in training and competition; leaders
and communication techniques; psychological assessment and
evaluation
วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning

๒(๒-๐-๔)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

องค์ประกอบในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา หลักการ
ฝึ ก การเขียนแผนการฝึ กซ้ อม ปั จจัยที่มีผลต่อการฝึ กซ้ อม การประเมินนักกีฬา
เพื่อพัฒนาความสามารถ
Components of physical fitness for improving the athlete's
ability; training principles; factors influence training; evaluating
athletes’ performances to improve bio-motor ability
วกกฬ ๑๗๑ ว่ายนํ ้า
๑(๐-๒-๑)
SPSS 171 Swimming
ทัก ษะการว่ า ยนํ า้ กฎกติ ก ามารยาท การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภัย การเก็บรักษา อุปกรณ์
Swimming skills; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance

วกกฬ ๑๗๒ กรี ฑาลู่
๑(๐-๒-๑)
SPSS 172 Track Athletics
ทักษะการวิ่งในลู่วิ่ง กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Track athletics skills; rules and regulations; injuries and
safety; equipment maintenance

วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสติก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 173 Gymnastics
ทัก ษะการม้ ว นหน้ า ม้ ว นหลัง การทรงตัว สปริ ง ตัว กฎกติ ก า
มารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นยิมนาสติก การเก็บรักษา
อุปกรณ์
Basic skills; forward and backward roll, balancing, spring;
rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance

๑๑๕

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
วกกฬ ๑๑๔ วอลเลย์บอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 114 Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนั ก กี ฬ า ทั ก ษะพื น้ ฐานในการ
เคลื่ อ นที่ การเล่น ลูก มื อ ล่า ง การเล่น ลูก มื อ บน การเสิร์ฟ การสกัด กัน้ การ
ตบ และ การเล่ น ที ม กติ ก า มารยาทการแข่ ง ขัน การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภัยในการเล่น การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, equipment and maintenance,
regulations, safety and risks, essential physical fitness and basic skills;
History, Usefulness, Rules, Regulation, Uniforms and Safety. Basic skill
emphasized include foot movement, and safety, body position,
serving, volley, bumping, individual attack and defense
techniques. Team tactics and strategies are examined.
วกกฬ ๑๔๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑(๐-๒๑)
SPSS 145 Weight Training
หลัก การพื น้ ฐานและองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในการฝึ ก เพื่ อ พัฒ นา
ประสิทธิภาพกล้ ามเนือ้ เทคนิคในการฝึ กรู ปแบบต่างๆ กระบวนการในการ
วางแผนการฝึ ก การคัดเลือกท่าฝึ กให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายในการฝึ ก และ
นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริงได้
Basic principle and component of training to improve
muscle. Training techniques in various models, Process of training
program, Selection exercise poses consistent with the goals of training
and lead to actual practice.
วกกฬ ๑๒๙ บาสเกตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 129 Basketball
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายนั ก กี ฬ าบาสเกตบอล
ทักษะพื น้ ฐานในการเคลื่อนที่ และการรับบอล ส่งบอล การเลีย้ งลูก การยิง
ประตู และการเล่น ที ม กติ ก า มารยาท การแข่งขัน การบาดเจ็บ และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, equipment and maintenance,
regulations, safety and risks, essential physical fitness and basic skills
Use value, rules, regulations, uniforms and safety. Basic skills such as
foot movement, body position, ball handling, shooting and dribbling
are demonstrated. Various team tactics and strategies are examined.
วกกฬ ๑๓๓ เทควันโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 133 Taekwondo
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายของนั ก กี ฬ า ทั ก ษะ
เบื ้องต้ นของกีฬาเทควันโด การยืน การเตะ การประลองและการรํ าในท่าต่างๆ
กติกา มารยาท การแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อุปกรณ์
History, usefulness, equipment and maintenance,
regulations, safety and risks, essential physical fitness and basic skills
History, Usefulness, rules, regulations, uniforms and safety, Equipment
maintenance, Basic skills, such as stand, kick, attack and patterns.
วกกฬ ๑๓๔ ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
๑(๐-๒-๑)
SPSS 134 Art of Self-defense
ประโยชน์ ความหมาย ความปลอดภัย ทักษะเบื ้องต้ นในการต่อสู้
ป้องกันตัว เช่น การล้ ม การม้ วนตัวด้ านหน้ า-หลัง การเตะ การต่อย การทุ่ม
การควบคุมและการแก้ ไขจากการถูกควบคุม
Usefulness, definition, safety, Basic skills, such as rolls and
somersaults kick, punch, immobilization, attacks and self-defense.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑
วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 174 Volleyball
ทักษะการเล่นลูกมือล่างมือบน การเสิร์ฟ การสกัดกั ้น การตบและ
การเล่นทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อุปกรณ์
Basic skills; body position, serving, volley, bumping,
individual attack and defense techniques; rules and regulations;
injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๑๗๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑(๐-๒-๑)
SPSS 175 Weight Training
พื น้ ฐานการฝึ ก ด้ วยนํ า้ หนัก ท่ าบริ ห ารกับ กลไกการทํ างานของ
กล้ ามเนื ้อ ประเภทและชนิดของอุปกรณ์ รูปแบบและวิธีการฝึ กด้ วยนํ ้าหนักเพื่อ
พัฒนาความแข็งแรงของนักกีฬา
Basic weight training; posture and mechanism; equipment
and tools; weight training methods to improve athletes’ performances

วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 176 Basketball
ทัก ษะการเล่น บาสเกตบอล การลงที ม กฎกติ ก ามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basketball skills; team tactics; rules and regulations;
injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๑๗๗ เทควันโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 177 Taekwondo
ทักษะเบื ้องต้ นการเล่นเทควันโด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Taekwondo basic skills; rules and regulations; injuries and
safety; equipment maintenance

วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
๑(๐-๒-๑)
SPSS 178 The Arts of Self-defense
ทัก ษะเบื อ้ งต้ นในการต่ อ สู้ป้ อ งกั น ตัว การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภัย
Self-defense basic skills; injuries and safety

๑๑๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

วกกฬ ๑๔๓ เปตอง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 143 Petanque
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนัก กี ฬาเปตอง ทัก ษะพื น้ ฐานการ
เล่นเปตอง เช่น การโยน การตี กติกา มารยาทในการแข่งขัน การบาดเจ็บ และ
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเปตอง การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, essential physical fitness, basic skills;
throwing and hitting etc. , rules and regulations, injuries and safety,
equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๑๘ ดาบสากล
๑ (๐ -๒ ๑)
SPSS 118 Fencing
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื ้องต้ นของกี ฬา
ดาบสากล เช่น การยืน การเคลื่อนที่ การทําคะแนน การรับ และการโต้ ตอบ
กติกา มารยาท การแต่งกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการฝึ ก การ
เก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, essential physical fitness, basic skills
such as stand, movement, score doing, parry and repost, regulations,
uniforms, injuries and safety, equipment maintenance.
วกกฬ ๑๒๕ โยคะ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 125 Yoga
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโยคะ ประโยชน์ หลักการ ขั ้นตอนวิธีการฝึ ก
และความปลอดภัย การตรี ยมพร้ อมร่ างกาย เทคนิคการเกร็ งและคลาย การ
ผ่อนคลายอย่างลึก อาสนะขั ้นพื ้นฐาน การควบคุมการหายใจ ปราณายามะ
ขั ้นพื ้นฐาน การเป็ นผู้นําการฝึ กโยคะ
General yoga knowledge. Benefit, principle procedure and
safety. Body preparation, Contact and relax technique, Deep
relaxation. Basic Asana. Breathing control, Basic pranayama Leading
yoga training.
วกกฬ ๑๒๗ ยิมนาสติกลีลา
๑(๐-๒-๑)
SPSS 127 Rhythmic Gymnastics
ประวัติ ประโยชน์ การฝึ กสมรรถภาพต่างๆ ทักษะท่าพื ้นฐานต่างๆ
ท่าพืน้ ฐานการเล่นอุปกรณ์ บอล เชือก ห่วง กติกา มารยาท การแข่งขัน การ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการฝึ ก การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, physical fitness training, basic skill,
equipment playing; ball, rope, hoop. Rules, regulation injuries and
safety, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๒๖ ลีลาศ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 126 Social Dance
ประวัติ ประโยชน์ ทักษะพื ้นฐานในการลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์
,คิวบัน-รัมบ้ า, ช่า ช่า ช่า และ ไจฟว์ กติกา มารยาท การแต่งกาย และความ
ปลอดภัย
Cultural significance usefulness, rules, regulations, safety
and uniforms. Basic skill developed are the waltz, Cuban-rumba and
cha cha –cha, and Jive.
วกกฬ ๑๒๘ กรี ฑาลาน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 128 Field Athletics
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ นั ก กรี ฑ าลาน
ทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน การกระโดดไกล เขย่งก้ าวกระโดด กระโดดสูง
การทุ่มนํ า้ หนัก การพุ่งแหลน การขว้ างจักร กติก า ระเบีย บ มารยาทในการ
แข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่น กรี ฑาลานการเก็บรักษา

วกกฬ ๑๗๙ เปตอง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 179 Petanque
ทักษะการเล่นเปตอง การแข่งเดี่ยว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท
การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Petanque skills for individual and team; rules and
regulations; injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 271 Fencing
ทักษะเบื ้องต้ นการเล่นดาบสากล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Fencing basic skills; rules and regulations; injuries and
safety; equipment maintenance

วกกฬ ๒๗๒ โยคะ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 272 Yoga
ปราณายามะขั ้นพื ้นฐาน การเตรี ยมพร้ อมร่ างกาย การผ่อนคลาย
อย่างลึก อาสนะขั ้นพื ้นฐาน การควบคุมการหายใจ
Basic pranayama yoga training; body preparation; deep
relaxation; basic Asana; breathing control

วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลีลา
๑(๐-๒-๑)
SPSS 273 Rhythmic Gymnastics
ทักษะพื ้นฐานการเล่นอุปกรณ์ ยิมนาสติกลีลา กฎกติกามารยาท
การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Rhythmic gymnastics basic skills; rules and regulations;
injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 274 Social Dance
ทัก ษะพื น้ ฐานลีล าศ กฎกติก ามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Social Dance basic skills; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance
วกกฬ ๒๗๕ กรี ฑาลาน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 275 Field Athletics
ทักษะพื ้นฐานการเล่นกรี ฑาลาน กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Field athletics basic skills; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance

๑๑๗

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

อุปกรณ์
หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
History, usefulness, essential physical fitness and basic skills for long
jump, triple jump, high jump, shot put, javelined and discus throwing,
regulations, competition rules, injuries and safety, equipment and
maintenance.
วกกฬ ๑๓๒ ยูโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 132 Judo
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายและทักษะพื ้นฐาน เช่น การ
ล้ ม การทุ่ม และการจับยึดกติกาการแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นยูโด การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, physical fitness and basic skills such as
rolling projection and locking, competition rules, injuries and safety in
Judo playing, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๓๙ ไทชิ-ชี่กง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 139 Taichi – Qi Gong
ประวัติ ประโยชน์ ความหมาย วิธีการฝึ ก ไทชิ-ชี่กง การเคลื่อนที่ของ
ร่างกาย การหายใจ การรํ าท่าต่างๆ
History, usefulness, meaning, Method of training, body
moving, breathing, Tai chi-qigong poses.
วกกฬ ๑๓๕ เทนนิส
๑(๐-๒-๑)
SPSS 135 Lawn Tennis
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาเทนนิส ชนิด
และวิวฒ
ั นาการของกีฬาเทนนิส ทักษะเบื ้องต้ น ได้ แก่ ท่าเตรี ยม ท่าเสริ ฟ ท่าตี
หน้ ามือ ท่าตีหลังมือ และการตีแบบต่างๆ เทคนิคในการแข่งขันทั ้งประเภทเดี่ยว
และคู่ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬาเทนนิส การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, fitness required for good tennis player,
basic skills: serve, backstroke, etc, rules, regulations, injury and safety,
equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๓๖ เทเบิลเทนนิส
๑(๐-๒๑)
SPSS 136 Table Tennis
ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะพื ้นฐานของการเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลกู หน้ ามือและ
ลูกหลังมือ การตบ การเสิร์ฟ การตีลูกท๊ อปส-ปริ นท์ และทักษะการเล่นประเภท
เดี่ยวและคู่ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส การเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, physical fitness and basic skills. Basic
skills, such as, foot- work, control, forehand stroke, backhand stroke,
service and top spin. Team tactics and strategies in both single and
doubles. Regulations, rules, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๓๗ แบดมินตัน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 137 Badminton
ประโยชน์ กติ ก า มารยาท การแต่ ง กาย ความปลอดภั ย ทัก ษะ
พื ้นฐานในการเล่น เช่น การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลกู หน้ ามือ ลูกหลังมือ การ
เสิร์ฟ การตีลกู ดาด การตีลกู ตัดหยอด การตบ และการเล่นประเภทเดี่ยว
History, usefulness, equipment and maintenance, regulations,
safety and risks, essential physical fitness and basic skills Usefulness,
rules, regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as, foot-work,
body position, control, forehand, backhand, service, drive, drop shot and
smash are developed. Team tactics and strategies in both single and
doubles are scrutinized in depth.
วกกฬ ๑๔๑ แอโรบิกด๊ านซ์
๑(๐-๒-๑)
SPSS 141 Aerobic Dance
ความหมายของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการ
ขั ้นตอน และวิธีการฝึ กความปลอดภัยในการเต้ นแอโรบิก ทักษะการเต้ นท่าต่างๆ

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

วกกฬ ๒๗๖ ยูโด
๑(๐-๒-๑)
SPSS 276 Judo
ทักษะพื ้นฐานการล้ ม การทุ่ม และการจับยึด กฎกติกามารยาท
การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Basic skills; rolling, projection and locking; rules and
regulations; injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๒๗๗ ไทชิ-ชี่กง
๑(๐-๒-๑)
SPSS 277 Taichi-Qi Gong
การเคลื่ อ นไหวแบบไทชิ-ชี่ ก ง การเคลื่อ นที่ ข องร่ า งกาย การ
หายใจ การรํ าท่าต่างๆ
Tai chi-qigong poses; body moving; breathing
วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส
๑(๐-๒-๑)
SPSS 278 Lawn Tennis
ทักษะการเล่นเทนนิส เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎ
กติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Lawn tennis skills; individual and team techniques; rules
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๒๗๙ เทเบิลเทนนิส
๑(๐-๒๑)
SPSS 279 Table Tennis
ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยว
และคู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็ บรัก ษา
อุปกรณ์
Table tennis skills; individual and team techniques; rules
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตัน
๑(๐-๒-๑)
SPSS 371 Badminton
ทักษะการเล่นแบดมินตัน เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและ
คู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Badminton skills; individual and team techniques; rules
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๓๗๒ แอโรบิกด๊ านซ์
๑(๐-๒๑)
SPSS 372 Aerobic Dance
การเต้ นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและ

๑๑๘
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ในแบบสากล การเป็ นผู้นําแอโรบิกด๊ านซ์ เช่น บุคลิกภาพ ท่าทาง ภาษากาย และ
เทคนิควิธีการการสอนเต้ นแอโรบิกในรูปแบบต่างๆ
หลักสูตร ปี ๒๕๕๕
Standard dancing skills, principle of training method,
safety, aerobic leadership; personality, posture, body language and
teaching technique.
วกกฬ ๑๔๒ เซปั คตะกร้ อ
๑(๐-๒-๑)
SPSS 142 Sepak Takraw
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย ทัก ษะพื น้ ฐานการเล่น
เซปั กตะกร้ อ ทัก ษะพื น้ ฐานต่างๆ ประกอบด้ วย การเคลื่อนที่ รูปแบบต่างๆ
การเดาะลูกด้ วยเท้ า เข่า หัว การเสิร์ฟ การชง การเล่นข้ างเท้ าด้ านใน การเตะ
ลูก กลางอากาศ การฟาด การสกัด กัน้ การรุ ก การรั บ การเล่น ที ม กติ ก า
มารยาทในการแข่ ง ขัน การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภัยรวมทั ้งการเก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, important of physical fitness and basic
skills such as basic movement, variety of kicking, heading, serving,
volley, back kick, attack and defense techniques, team playing, rule,
regulations, injuries and safety, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๓๑ ฟุตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 131 Football
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสํ าหรั บนัก กี ฬ าฟุต บอล
ทักษะเบื ้องต้ น เช่น เตะ โหม่ง ส่ง เลี ้ยง ทักษะการเล่นเป็ นทีม กติกา มารยาท
ในการแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอล การเก็บ
รักษาอุปกรณ์
History, usefulness, essential physical fitness, basic skills
of football; running, kicking, team tactics, rule, regulations, injuries and
safety, equipment and maintenance.
วกกฬ ๑๑๕ รักบี ้ฟุตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS115 Rugby Football
ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื ้นฐานการเล่นรักบี ้
ฟุตบอล เช่น การเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆ การรับส่งลูก การทํารัก โมล การทํา
สกรั ม แถวทุ่ม การจับ การเตะลูก ในลัก ษณะต่ า งๆ เทคนิ ค การรุ ก และการ
ป้อ งกัน ทัง้ ประเภท 7 คนและ 15 คน การเล่น ที ม 7 คนและ 15 คน กติ ก า
มารยาทในการแข่งขันการป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยรวมทั ้งการ
เก็บรักษาอุปกรณ์
History, usefulness, important of physical fitness and basic
skills such as basic movement, passing ball, tackle, line out , kick ball,
scrum, attack and defense techniques, team playing 7 and 15
persons, rule, regulations, injuries and safety, equipment and
maintenance.
วกกฬ ๑๑๖ การช่วยชีวิตคนจมนํ ้าและความปลอดภัยทางนํา้
๑(๐-๒๑)
SPSS 116 Life Saving
ประโยชน์ ทักษะเบื ้องต้ นการช่วยชีวิตคนตกนํ ้า การเลี ้ยงตัวในนํ ้า
การดํานํ ้า การว่ายนํ ้าท่าต่างๆ ที่ใช้ ในการช่วยเหลือคนจมนํ ้า การว่ายใต้ นํ ้า วิธี
เข้ าช่วยคนจมนํ ้า การแก้ ไข การยึดเกาะจากคนจมนํ ้า การพาคนจมนํ ้าเข้ าฝั่ ง
และวิธีนําคนจมนํ ้าขึ ้นจากนํ ้า
Usefulness, basic skill of life-saving, floating in the
water, diving, life-saving styles, underwater swimming, approaching,
loosing, bringing and pulling drowned people.

ความปลอดภัย
Standard aerobic dancing; personality; injuries and
safety
หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี ๒๕๖๑

วกกฬ ๓๗๓ เซปั คตะกร้ อ
๑(๐-๒๑)
SPSS 373 Sepak Takraw
ทั ก ษะพื น้ ฐานการเล่ น เซปั ค ตะกร้ อ กฎกติ ก ามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Sepak Takraw basic skills; rules and regulations; injuries
and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๓๗๔ ฟุตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 374 Football
ทักษะการเล่นฟุตบอล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Football skills; rules and regulations; injuries and safety;
equipment maintenance

วกกฬ ๓๗๕ รักบี ้ฟุตบอล
๑(๐-๒-๑)
SPSS 375 Rugby Football
ทักษะการเล่นรักบี ้ฟุตบอล ๗ และ ๑๕ คน กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Rugby football skills; team 7 and 15; rules and regulations;
injuries and safety; equipment maintenance

วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํ ้าและความปลอดภัยทางนํ ้า
๑(๐-๒-๑)
SPSS 376 Life Saving
ขั ้นตอนการช่วยเหลือคนจมนํ ้า การพาคนจมนํ ้าเข้ าฝั่ ง มีและไม่มีอปุ กรณ์ ช่วย
การพาขึ ้นจากนํ ้า การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์
Algorithm to help drowning people; take drowning people ashore with
and without auxiliary devices; injuries and safety; equipment
maintenance

๑๑๙
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๖. โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรั บปรุ งแก้ ไข เมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ( หลักสูตร ๔ ปี ) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปรากฏดังนี ้
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด *
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม่ วิชาแกน
- กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ มาตรฐานฯ โครงสร้ างเดิม
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)
ไม่ น้อยกว่ า ๓๐ ไม่ น้อยกว่ า ๓๑
๑๖
๗
๙
๑๕
๘
๗
ไม่ น้อยกว่ า
๙๕
๗๔
๒๔
๓๔
๓๗

โครงสร้ างใหม่
(หน่ วยกิต)
ไม่ น้อยกว่ า ๓๐
๑๖
๗
๙
๑๔
* นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดๆใน ๔
กลุม่ วิชานี ้ได้ ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๔ หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า ๗๔
๘
๔๔
๓๒

ไม่ น้อยกว่ า ๖

ไม่ น้อยกว่ า ๖

ไม่ น้อยกว่ า ๖

ไม่ น้อยกว่ า
๑๒๐

ไม่ น้อยกว่ า
๑๓๑

ไม่ น้อยกว่ า
๑๒๐

๑๒๐
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ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตร และ อาจารย์ พเิ ศษ

๑๒๑

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

รายละเอียดอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ประจําหลักสูตรและอาจารย์ พเิ ศษ
ก. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นาย มนต์ชยั โชติดาว
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๘
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๔
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Monchai Chottidao, Chang C.K., Yung-Shen Tsai. Electromyographic analysis of lower extremity
muscles in different levels of badminton players during receiving. Submitted for poster presentation in
2015 World Congress of International Society for Adaptive Medicine, May 27-30, 2015. Yonago, Japan.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกกฬ ๒๑๓ ศัพท์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๒๕๕ การเรี ยนรู้ ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๑๗ สถิติระเบียบวิธีวิจยั
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๑ การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)

๑๒๒
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เอก
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๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ ม
๒
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๓(๒-๒-๖)
๓(๒-๒-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๒-๑)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๒. ชื่อ-นามสกุล นาย ถาวร กมุทศรี
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๒
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ Sports Training and Coaching
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Treeraj A, Kamutsri T, Lawsirirat C, Intiraporn C. Matching Physiology Demand of Competitive Soccer
Matches with Comprehensive Complex Training For Soccer Players. Journal of Exercise Physiology online
2016; 19(6):94-103.
๒) อรวรรณ ภู่ชยั วัฒนานนท์ , ถาวร กมุทศรี .ความชุกของภาวะขาดธาตุเหล็ก มีและไม่มีโลหิตจาง ในนักกีฬาหญิง.
วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ 2560;18(1):54-63.
๓) Kamutsri T , Saelao K. Effect of Plyometric training on Leg Muscle Power Endurance and Anaerobic
Performance in Female Thai National Volleyball Players. Journal of faculty of Physical Education
2016;19(1): 128-34.

๑๒๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๔) เอกวิทย์ แสวงผล, ถาวร กมุทศรี , อารมย์ ตรี ราช.ผลของการฝึ กยกนํ ้าหนักที่ระดับความหนักต่างกันมีความเข้ มข้ น
ของแลคเตทในเลือดของนักวิ่ง 400 เมตร ชายทีมชาติไทย. วารสารวารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
25584;16(2):37-48.
๕) Kamutsri T, Treeraj A, Sriwilai S, Nabsanit J. The Physical Fitness Norms Of Thai University Athletes.
Journal of Sports Science and Technology 2015;15(2):145-158.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกอก ๒๕๑ พื ้นฐานการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๒๕๕ การเรี ยนรู้ ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๓ วกอก ๒๕๓ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๒๕๔ ผู้นํานันทนาการ
๒(๑-๒-๓)
๕
นันทนาการพื ้นฐาน, อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความ
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๒๕๗
สะดวกทางการกีฬา
๖ วกกฬ ๓๕๓ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๗ วกอก ๓๗๓ การจัดการแข่งขันกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๘ วกกฬ ๓๗๓ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒(๑-๒-๓)
๙ วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหว
๒(๑-๒-๓)
๓ วกกฬ ๑๗๕ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑(๐-๒-๑)
๔ วกอก ๒๔๑ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๕ วกอก ๒๔๔ วิธีสอนทางกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๖ วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๗ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการ
๒(๒-๐-๔)
กีฬา ๑
๘ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการ
๑(๐-๒-๑)
กีฬา ๒
๙
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๑๐ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)

๑๒๔

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๓. ชื่อ-นามสกุล นาย กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ.
ประกาศนียบัตร
เวชศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์
๒๕๕๔
วุฒิบตั รแสดงความรู้ชํานาญ
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๓
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.บ.
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๕
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
Sport injuries prevention, Surveillance of Sports injuries, Sports Medicine
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Arirachakaran A, Boonard M, Piyapittayanun P, Kanchanatawan W, Chaijenkij K, Prommahachai A,
Kongtharvonskul J. Post-operative Outcomes and Complications of Suspensory loop Fixation Device
Versus Hook Plate in Acute Unstable Acromioclavicular Joint Dislocation: a Systematic Review and Metaanalysis. Journal of Orthopaedics and Traumatology (Open Access) 2017;25: 1-12.
๒) Arirachakaran A, Boonard M, Chaijenkij K, Pituckanotai K, Prommahachai A, Kongtharvonskul J.
A systematic Review and Meta-analysis of Diagnostic Test of MRA Versus MRI for Detection Superior
Labrum Anterior to Posterior Lesions Type II–VII. Skeletal Radiology 2017; 46(2): 149-60.
๓) Kanchanatawan, W, Arirachakaran A, Chaijenkij K, Prasathaporn N, Boonard M,
Piyapittayanun P, Kongtharvonskul J. Short-term Outcomes of Platelet-rich Plasma Injection for Treatment
of Osteoarthritis of the Knee. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2016;24(5): 1665-77.
๔) Chaijenkij K. Body Composition And Hematological Following Ascents And Descents Of Extreme
Altitude At Mt. Everest Base Camp In A Thai Elderly Mountaineers. Journal Of Sports Science And
Technology 2016;16(2):1-8.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
๑๒๕

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
วกอก ๒๕๒ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกายและ
การกีฬา
วกกฬ ๒๕๕ กายวิภาคสําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา
วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
วกกฬ ๓๗๕ การบาดเจ็บทางการกีฬา
วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
๒(๑-๒-๓)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ ม
๓(๒-๒-๖)
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ

๔. ชื่อ-นามสกุล นางสาว อลิสา นานา
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Sports Nutrition
RMIT University
๒๕๕๖
Honours
Nutrition & Dietetics
Monash University
๒๕๕๐
BNutDiet
Nutrition & Dietetics
Monash University
๒๕๔๙
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑๒๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๑) โภชนาการการกีฬา
๒) องค์ประกอบร่างกายในนักกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Kerr A, Slater GJ, Byrne N, Nana A. Reliability of 2 Different Positioning Protocols for Dual-Energy X-ray
Absorptiometry Measurement of Body Composition in Healthy Adults. J Clin Densitom. 2016 JulSep;19(3):282-9
๒ ) Nana A, Slater GJ, Hopkins WG, Burke LM. Importance of standardized DXA protocol for assessing
physique changes in athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab.2016 Jun;26(3):259-67
๓) Haakonssen EC, Ross ML, Knight EJ, Cato LE, Nana A, Wluka AE, Cicuttini FM, Wang BH, Jenkins DG,
Burke LM. The effects of a calcium-rich pre-exercise meal on biomarkers of calcium homeostasis in
competitive female cyclists: a randomised crossover trial. PLoS One. 2015 May 13;10(5):e0123302.
๔) Nana A, Slater GJ, Stewart AD, Burke LM. Methodology review: Using dual-energy X-ray absorptiometry
( DXA) for the assessment of body composition in athletes and active people. Int J Sport Nutr Exerc
Metab.2015 Apr;25(2):198-215.
๕) Haakonssen EC, Ross ML, Cato LE, Nana A, Knight EJ, Jenkins DG, Martin DT, Burke LM. Dairy Based
Pre-Exercise Meal Does Not Affect Gut Comfort or Time-Trial Performance in Female Cyclists. Int J Sport
Nutr Exerc Metab. 2014 Oct;24(5) : 553-8
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศัพท์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๒ อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)

ที่
๑
๒
๓
๔

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๑๒๗

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
๕. ชื่อ-นามสกุล นาย ชลชัย อานามนารถ
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
(การจัดการกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๕๙
วท.ม.
(การบริ หารจัดการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
๒๕๕๐
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๖
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) Human Resources Management in sports organization
๒) ผู้ฝึกสอนการออกกําลังกาย
๓) การออกแบบโปรแกรมการฝึ กการออกกําลังกาย
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Chaunchaiyakul R, Pinthong M, Kongkum S, Chaiyakul S, Anarmnart C., (2014, May). Attitude and
Learning Outcomes from Exercise is Medicine Workshop. Poster session presented at the 61th ACSM
annual meeting. Florida, USA.
บทความทางวิชาการ(n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกายและ
๒(๒-๐-๔)
วกอก ๒๕๒
การกีฬา
๒ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
๒(๒-๐-๔)
๓ วกอก ๓๗๐ องค์การและการจัดการด้ านธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๘ การบริ หารจัดการและการประกอบการด้ านธุรกิจกีฬา
ข
ภาพ
และสุ
๕ วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๖ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู
๒(๑-๒-๓)
๑๒๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๗
๘

วกอก ๔๗๑ การจัดการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริ การ
๒(๒-๐-๔)
วกอก ๔๗๒ การผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
๓(๑-๓-๖)
๒ วกอก ๓๔๑ ผู้ฝึกเฉพาะบุคคล
กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ
๓(๒-๒-๖)
๓ วกอก ๓๔๒
องค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
๔ วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
๖. ชื่อ-นามสกุล นางสาว สายฝน กองคํา
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
Sports Science
Liverpool John Moores University
๒๐๑๒
วท.ม.
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐๐๔
วท.บ.
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๙๙
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) Cardiovascular and thermoregulatory responses to exercise
๒) Exercise in female
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Nantakool S, Chaunchaiyakul R, Pinthong M, Kongkum S. Effect Of Sports Drink On Repeated
Performance In Healthy Thai Males After Glycogen Depletion. Journal of Sports Science and Technology
2016;17(1):89-93.

๑๒๙

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๒) Chaunchaiyakul R, Kongkhum S, Chaunchaiyakul S, Parathakornkul J. Effect of Intake of different Water
Temperature on Thermoregulatory Responses during Sauna Exposure. Adaptive Medicine 2014; 6(2):8085

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
วกอก ๒๕๖ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบุคคลกลุม่ พิเศษ
วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)

๗. ชื่อ-นามสกุล นาย อารมย์ ตรี ราช
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๙
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๐
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๘
๑๓๐

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ Sports Training and Coaching
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Treeraj A, Kamutsri T, Lawsirirat C, Intiraporn C. Matching Physiology Demand of Competitive Soccer
Matches with Comprehensive Complex Training For Soccer Players. Journal of Exercise Physiology online
2016; 19(6):94-103.
๒) Kamutsri T, Treeraj A, Sriwilai S, Nabsanit J. The Physical Fitness Norms Of Thai University Athletes.
Journal of Sports Science and Technology 2015;15(2):145-158.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๑๑๑ ว่ายนํ ้า
๑(๐-๒-๑)
๒ วกอก ๒๕๑ พื ้นฐานการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๒๕๕ การเรี ยนรู้ ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๒๕๓ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๕ วกอก ๒๕๔ ผู้นํานันทนาการ
๒(๑-๒-๓)
๖
นันทนาการพื ้นฐาน, อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความ
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๒๕๗
สะดวกทางการกีฬา
๗ วกกฬ ๓๕๓ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๘ วกอก ๓๗๓ การจัดการแข่งขันกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๙ วกกฬ ๓๗๓ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายและการฝึ ก
๒(๑-๒-๓)
๑๐ วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒
วกกฬ ๑๖๔ การเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหว
๒(๑-๒-๓)
๓
วกกฬ ๒๔๑ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๔ วกกฬ ๒๔๔ วิธีสอนทางกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๕
วกกฬ ๒๔๖ การจัดการแข่งขันกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๖
วกกฬ ๒๖๖ การฝึ กด้ วยนํ ้าหนัก
๑(๐-๒-๑)
๗
วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๙ วกกฬ ๓๘๕ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒(๑-๒-๓)
๑๓๑

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วกกฬ ๓๕๑
วกกฬ ๓๕๒
วกกฬ ๓๕๗
วกกฬ ๔๕๗

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๑-๒)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๘. ชื่อ-นามสกุล นาย จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
อายุรศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๖๑
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๖
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๐
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ โภชนาการการกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑ ) Paratthakonkun C, Kaewprasert S, Arthan D, Soonthornworasiri N, Prangthip P, Wongsutthilerd A,
Pooudoung S, Chantaranipapong Y, Nakosiri W, Aroonnual A, Chupeerach C, Tungtrongchitr R, Chanchai
S, Nana A. Associations among serum folate, homocysteine, lipid profile, and eating habits in an elderly
Thai population. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 2016, in press.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศัพท์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๒ อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
๑๓๒

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๒๘๓
วกกฬ ๓๘๓
วกกฬ ๔๕๒
วกกฬ ๓๕๑
วกกฬ ๓๕๒
วกกฬ ๓๕๗
วกกฬ ๔๕๗

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศาสตร์ และศิลป์ กินสร้ างสุข
โภชนาการการกีฬาและคลินิก
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ
โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๐-๒)
๑(๐-๑-๒)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๙. ชื่อ-นามสกุล นาง ดวงจันทร์ พันธยุทธ์
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๕
วท.บ.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๒
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๒) เวชศาสตร์ การกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Hirunrat S, Raktawee P, Phantayuth D.Kinematics Analysis in Jumping serve of Thai Women Volleyball
National Team. Journal of Sports Science and Technology 2013;14(2):25-30.
บทความทางวิชาการ(n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๒๕๖ สุขศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๒๕๕ การเรี ยนรู้ ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
๑๓๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๔
๕
๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วกอก ๓๗๑ การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
วกกฬ ๓๗๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วกอก ๓๗๔ ชีวกลศาสตร์ พื ้นฐานสําหรับการออกกําลังกายและ
การกีฬา
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ ม
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๓(๑.๕-๓-๖)
๓(๒-๒-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๑-๒)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๑๐. ชื่อ-นามสกุล นาย กิตติพงศ์ พูลชอบ
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
(ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์
๒๕๕๐
ศศ.ม
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๔๑
วท.บ.
(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๓
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) Service quality in sports exercise Business
๒) Human Resources Management in sports organization
๓) Synchronized Swimming event management and development
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Teerakathiti, Pannipa, Vichakorn Heangsadeekul, Kittipong Poonchob. 2015. The determinants of youth
athletes’ intention level in swimmer status. Asian Sports Management Review. Vol 9.
๒) Phonsri, Nuttawut, Pongsak Sawatdikiat, Kittipong Poonchob. 2015. Professional football Thai Premier
Leagues. Asian Sports Management Review. Vol 9.
๑๓๔

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๓) Poonchob, Kittipong and Arth Na Na. 2013. "The incidence of injuries in female elite football players: a
case study in Thai women premier league”". Journal of Sports Science and Technology. 13(1): p 115-125.
๔) กิตติพงศ์ พูลชอบ พรรณิภา ทีรฆฐิ ติ. 2556. การพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพการบริ การของศูนย์การออกกําลังกาย
ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 13(1): หน้ า 89-112.
บทความทางวิชาการ(n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกอก ๓๗๐ องค์การและการจัดการด้ านธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๓๗๘ การบริ หารจัดการและการประกอบการด้ านธุรกิจกีฬา
และสุขภาพ
๓ วกอก ๔๗๑ การจัดการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริ การ
๒(๒-๐-๔)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)

๑๑. ชื่อ-นามสกุล นาง พรรณิภา ทีรฆฐิ ติ
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด
(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๕๖
ค.ม.
(สุขศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๑
ค.บ.
(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๒๔
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) Human Resources Management in sports organization
๑๓๕

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Poonchob K, Teerakathiti P. Factors Influencing Membership Renewal Intention: Case Study Of A State
Autonomous University’s Fitness Center. Journal Of Sports Science And Technology 2016;17(1):95-108.
๒) กิตติพงศ์ พูลชอบ,พรรณิ ภา ทีรฆฐิ ติ. การพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพการบริ การของศูนย์การออกกาลังกายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล.วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 2013 ;13(1):89-112.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกอก ๓๗๐ องค์การและการจัดการด้ านธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๓๗๘ การบริ หารจัดการและการประกอบการด้ านธุรกิจกีฬา
และสุขภาพ
๓ วกอก ๔๗๑ การจัดการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริ การ
๒(๒-๐-๔)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกอก ๓๔๗ การจัดการศูนย์ออกกําลังกาย
๒(๑-๒-๓)
๒ วกกฬ ๔๕๒ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
๑๒. ชื่อ-นามสกุล นายรุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Exercise Physiology
University of Wollongong, Australia
๒๕๔๓
วท.ม.
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๑
วท.บ.
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๑
๑๓๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา สรี รวิทยาระบบหายใจ
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Chang WH, Tsai YL, Huang CY, Hsieh CC, Fang Y, Chaunchaiyakul R, Lee SD. Null Effect of
Ginsenoside Rb1 on Improving Glycemic Status in Men during a Resistance Training Recovery. Journal of
the International Society of Sports Nutrition (Open Access) 2015;12(34)
๒) Ajjimaporn A, Somprasit C. Chaunchaiyakul R.A Cross-sectional Study of Resting Cardiorespiratory
and Metabolic Changes in Pregnant Women. J. Phys. Ther. Sci. 2014; 26(5):779-782.
๓) Chaunchaiyakul R, Kongkhum S, Chaunchaiyakul S, Parathakornkul J. Effect of Intake of different Water
Temperature on Thermoregulatory Responses during Sauna Exposure. Adaptive Medicine 2014; 6(2):8085.
๔) Khuangsirikul W, Jalayondeja W, Chaunchaiykul R, Krittayaphong R, Chotinaiwattarakul C,
Laksanabungsong P. Metabolic Equivalent of Exercise Stress Test Explained by Six-minute Walk Test in
Post Coronary Artery Bypass Graft and Post Percutaneous Coronary Intervention Patients. J Med Assoc
Thai. 2014;97(Suppl 7):6-9.๕) Sudsa-ard K, Kijboonchoo K, Chavasit V, Chaunchaiyakul R, Nio AQX, Lee
JKW. Lactose-free milk Prolonged Endurance Capacity in Lactose Intolerant Asian Males. Journal of the
International Society of Sports Nutrition 2014;11(49).
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)
๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๒๕๖ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๓ วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๔ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู
๒(๒-๐-๔)
๕ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๔๕๒ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ
๒(๒-๐-๔)
๑๓๗

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๔
๕
๖
๗
๑๓.

วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ประณมพร โภชนสมบูรณ์
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๕๔๘
ศศ.ม.
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๗
ศศ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๒๔

งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ จิตวิทยาการกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) ประณมพร โภชนสมบูรณ์. กีรติ อินทวชิรารัตน์. ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ . (๒๕๖๑). ผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
ด้ วยการแกว่งแขนต่อการทรงตัวและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สงู อายุ. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
๒) ประณมพร โภชนสมบูรณ์. กีรติ อินทวชิรารัตน์. ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ . (๒๕๖๑). ผลของการออกกําลังกายแบบแอโร
บิ ก ในนํ า้ ประกอบเพลงไทยสากลต่ อ สุข ภาพทางกายและจิ ต ของผู้สูง อายุ ศูน ย์ สุข ภาพผู้สูงอายุ ศูน ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล. Proceedings ประชุมวิชาการสาธารณาสุขแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖ :๑๓-๒๓.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบนั
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
วกอก ๒๕๒
และการกีฬา
๒ วกกฬ ๒๗๓ พฤติกรรมการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลังกายและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
๑๓๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๕
๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วกอก ๔๗๓
วกกฬ ๔๗๓

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
จิตวิทยาการกีฬา

๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
วกอก ๒๘๔ จิตวิทยากับกีฬาฟุตบอล
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ ม
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๖)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๑-๒)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๑๔. ชื่อ-นามสกุล นาง วารี วิดจายา
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Physiology
Hokkaido University, Japan
๒๕๓๕
วท.ม.
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๐
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๔
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) สรี รการออกกําลังกาย
๒) วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๓) วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย

๑๓๙

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๑ ) Tokuo Yano, Waree Widjaja, Kazuki Shirakawa, Chang-Sung Lian, Takahiro Yunoki (2015). Coherence
between tissue oxygen indexes in vastus lateralis and gastrocnemius in repetition of impulse exercise with
high intensity.Acta Physiologica Hungarica. 102 (2) : 190-197.
๒) Tokuo Yano, Waree Widjaja, Kazuki Shirakawa, Chang-Sung Lian, Xiao Zheng , Takahiro
Yunoki (2014) . Synchronization between tissue oxygen indexes in vastus lateralis and gastrocnemius after
impulse exercise. The Bulletin of Research Institute for Graduates School of Education, Hokkaido
University 121 : 51-62.
๓ ) Amornpan Ajjimaporn, Waree Widjaja, Thyon Chentanez (2015). Stress level and simple reaction time
changes in the injuried workers of the industrial rehabilitation center, social security office, Ministry of labor,
Thailand. Journal of Medicine and Health Sciences 22 (3); 15-23.
๔ ) Pattama K. , Waree W. , Vorasith S. , Amornpan A. ( 2015) . The acute effect of exergame on
haemodynamics responses in sedentary and active young adults. Journal of Sports Science and
Technology. 15 (1): 121-130.
๕ ) Siyarat T., Waree W., Vorasith S., Amornpan A. (2015). The acute effect of interactive video game on
brain function in elderly. Journal of Sports Science and Technology. 15 (1): 131- 140.
๖ ) Sirikun P., Waree W., Amorpan A. (2015) The acute effect of cold showers recovery method on core
temperature, heart rate, and thermal sensation scale after exercise in hot environment. Journal of Sports
Science and Technology. 15 (1): 91-98.
บทความทางวิชาการ
(n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๒๑๓ ศัพท์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกอก ๒๕๖ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๓(๓-๐-๖)

ที่
๑
๒
๓
๔

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๑๔๐

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๕
๖

วกกฬ ๓๕๗
วกกฬ ๔๕๗

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๑๕. ชื่อ-นามสกุล นาง อมรพันธ์ อัจจิมาพร
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
ประสาทวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๘
วท.ม.
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
วท.บ.
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๐
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) สรี รวิทยาระบบประสาท และสมองต่อผลของการออกกําลังกายและการฝึ กฝนทางการกีฬา
การออกกําลังกาย และการฝึ กทางกีฬาในกลุม่ คนพิเศษ
๒) การออกกําลังกายและการตอบสนองของฮอร์ โมนจากต่อมไร้ ทอ่
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑ ) Amornpan Ajjimaporn, Waree Widjaja and Thyon Chentanez (2015) Stress level and simple reaction
time changes in the injured workers of the Industrial Rehabilitation Center, Social Security Office, Ministry
of Labor, Thailand. Journal of Medicine and Health Sciences. 22(3):15-24 (Thai version).
๒ ) Siyarat Thitiphongtakan, Waree Widjaja, Vorasith Siripornpanich, Amornpan Ajjimaporn ( 2015) The
acute effects of exergame on brain functions in elderly. JSST. 15(1): 131-140.
๓) Sirikun Pitsamai, Waree Widjaja, Amornpan Ajjimaporn (2015) The acute effect of cold showers recovery
method on core temperature, heart rate, and thermal sensation scale after exercise in hot environment.
JSST. 15(1): 91-98.
๔ ) Pattama Kherdkarn, Waree Widjaja, Vorasith Siripornpanich, Amornpan Ajjimaporn (2015) The acute
effects of exergame on haemodynamics responses in sedentary and active young adults. JSST 15(1): 121130.

๑๔๑

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๕ ) Orawan Chareonphol, Narin Somwang, Korakod Panich, Amornpan Ajjimaporn (2015) Physical fitness
changes in children after attending a sports summer day camp program 2015 at College of Sports Science
and Technology, Mahidol University for 3 weeks. JSST. 15(1): 213-222(Thai version).
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกอก ๒๕๖ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบูรณาการ
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๓(๓-๐-๖)
๔ วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบุคคลกลุม่ พิเศษ
๒(๒-๐-๔)
๕ วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๖ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู
๒(๑-๒-๓)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)

๑๖. ชื่อ-นามสกุล นางสาว เมตตา ปิ่ นทอง
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
สรี รวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๙
วท.ม.
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๘
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๔
๑๔๒

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) ผลของการฝึ ก / ออกกําลังกายต่อการตอบสนองทางสรี รวิทยาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
๒) ผลของการได้ รับเครื่ องดื่มเกลือแร่ตอ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบไหลเวียนเลือด และสมรรถภาพทางกายขณะ
ออกกําลังกายและขณะฟื น้ ตัว
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Metta Pinthong , Stefanie A.G. Black, Fabiola M. Ribeiro, Chumpol Pholpramool Stephen S.G. Ferguson
and R. Jane Rylett. Activity and subcellular trafficking of the sodium-coupled choline transporter CHT1 is
regulated acutely by peroxynitrite. Mol Pharmacol.2008 Mar; 73 (3):801-812.
๒ ) Metta PINTHONG, Sintaya CHOODAM, Weerawat LIMROONGREUNGRAT. EFFECTS OF HEIGHTS
AND NUMBER OF JUMP ON JUMPING MECHANICS. Journal of Sports Science and Technology 2016; 16
(1): 21-32.
๓ ) Chidanan Ngamsa-ard, Rungchai Chaunchaiyakul, Waree Widjaja, Metta Pinthong. METABOLIC
RESPONSES DURING REPEATED DOUBLE-HYDRAULIC RESISTANCE EXERCISES AMONG DIFFERENT
AGED-GROUPS. Journal of Sports Science and Technology 2016; 16(1): 65-73.
๔) Pinthong M., Bunlum N., Limroongreungrat W. Effect of hurdle heights on jumping mechanics in youth
male soccer players. Journal of Sports Science and Technology 2015; 15 (1): 9-16.
๕ ) Noppadol Maneedeang, Weerawat Limroongreungrat, Metta Pinthong. COMPARISON OF 6-WEEK
SINGLE LEG VS. DOUBLE LEG PLYOMETRIC TRAINING ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE. Journal
of Sports Science and Technology 2015; 15 (1): 17-26.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกอก ๒๕๖ สรี รวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๓๑๗ สถิติและระเบียบวิธีวิจยั
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
๒(๒-๐-๔)
๔ วกอก ๓๗๑ การออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
๕ วกกฬ ๓๗๔ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๓(๓-๐-๖)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกกฬ ๒๘๖ สรี รวิทยาการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๑๔๓

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๒
๓

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วกกฬ ๓๘๖
วกอก ๓๔๒

สรี รวิทยาการกีฬา ๒
๒(๒-๐-๔)
กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
๓(๒-๒-๖)
องค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
๔ วกกฬ ๔๕๒ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ
๒(๒-๐-๔)
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)
๑๗. ชื่อ-นามสกุล นาย วีรวัฒน์ ลิ ้มรุ่งเรื องรัตน์
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
Ph.D.
Biomechanics
Georgia State University, USA
๒๕๔๘
M.Sc.
Physical Therapy
Georgia State University, USA
๒๕๔๒
วท.บ.
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๓๕
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ ชีวกลศาสตร์ ทางกีฬาและคลินิค
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Jantasing W, Hirunrat S, Limroongreungrat W, Boonnuch C. The Velocity Of The Joint Rotation Effect To
Ball Speed In Sepaktakraw Somersault Kick. Journal of Sports Science and Technology 2016;17(1):11-20.
๒ ) Pichardul K, Limroongreungrat W. Kinematic Of Two Golf Swing Conditions In Competitively
Professional Golfers. Journal of Sports Science and Technology 2016;16(1):1-10.
๓ ) Sukosol W, Hiranrat S, Limroongreungrat W, Widjaja W. Comparison Of 3-D Upper Limb Kinematics
Between Simple And Cluster Marker Sets During Tennis Serve. Journal of Sports Science and Technology
2016;16(1):11-9.
๔ ) Choodam S, Pinthong M, Limroongreungrat W. Effects Of Heights And Number Of Jump On Jumping
Mechanics. Journal of Sports Science and Technology 2016;16(1):21-32.
๕) Manomai W, Limroongreungrat W. Knee Joint Biomechanics During Different Sepaktakraw Spike TakeOff. Journal Of Sports Science And Technology 2016;16(2):9-21.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
๑๔๔

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

ที่
๑
๒
๓
๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๕ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์กบั วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบุคคลกลุม่ พิเศษ
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
๓(๒-๒-๖)
องค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
๓(๒-๒-๖)
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒
๖(๐-๔๕-๐)

๑๘. ชื่อ-นามสกุล นาย ชนินทร์ ลํ่าซํา
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ นายแพทย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ.
วท.ม.
ระบาดวิทยาคลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖
วุฒิบตั รแสดงความรู้ชํานาญ
๒๕๓๕
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๓
พ.บ.
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๙
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ เวชศสตร์ การกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Lamsam C. Anterior cruciate ligament injury. Siriraj Med J 2009; 61(2): 107-9.

๑๔๕

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๒ ) Lertwanich P, Praphruetkit T, Keyurapan E, Lamsam C, Kulthanan T. Validity and reliability of Thai
version of the International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form. J Med Assoc Thai 2008
Aug; 91(8): 1218-25.
๓) Lamsam C. Arthroscopic knee surgery. Siriraj Med J 2006; 58: 1246-8.
๔) Lertwanich P, Lamsam C, Kulthanan T. Difference in isokinetic strength of the muscles around dominant
and nondominant shoulders. J Med Assoc Thai 2006 Jul; 89(7): 948-52.
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการออกกําลังกาย ๑
๒ วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการออกกําลังกาย ๒
๓ วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์เพื่อการออกกําลังกาย ๓

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๑๙. ชื่อ-นามสกุล นาย กรกฎ พานิช
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ นายแพทย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ประกาศนียบัตร
เวชศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๑
วุฒิบตั รแสดงความรู้ชํานาญใน
๒๕๔๖
ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.บ.
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙
งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ เวชศาสตร์ ทางการกีฬา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๔๖

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย
๑) Keeratithaworn N, Panich K, Ajjimaporn A, Kuptaniratsaikul V, Effect of 4 week simple balance exercise
on balance ability in Thai elderly, Journal of Sports Science and Technology 2015;15(1):203-211
๒ ) Chareonphol O, Somwang N, Panich K, Ajjimaporn A, Physical fitness changes in children after
attending a sports summer day camp program 2015 at College of Sports Science and Technology,
Mahidol University for 3 weeks, Journal of Sports Science and Technology 2015;15(1): 213-222
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
จํานวนหน่วยกิต
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
(ภาษาไทย)
๑ วกอก ๒๕๒ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกายและ
๒(๒-๐-๔)
การกีฬา
๒ วกกฬ ๒๕๕ กายวิภาคสําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๓๗๕ การบาดเจ็บทางการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๔ วกกฬ ๓๘๐ การฟื น้ ฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๕ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบื ้องต้ นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟื น้ ฟู
๒(๑-๒-๓)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒ วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย
๓ วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์ การกีฬา
๔ วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๑(๐-๑-๒)
๖(๐-๔๕-๐)
๖(๐-๔๕-๐)

๒๐. ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัมพิกา นันท์บญ
ั ชา
ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัตกิ ารศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรี ยงลําดับจาก
๑๔๗

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

คุณวุฒิสงู สุด ถึงระดับปริ ญญาตรี )
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วท.ม.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วท.บ.
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๔๙

งานวิจัยที่สนใจ หรื อมีความชํานาญการ
๑) Motor control
๒) Neutopsychology
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
ผลงานทางวิชาการ (n/a)
ผลงานวิจัย (n/a)
บทความทางวิชาการ (n/a)
หนังสือ / ตํารา (n/a)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (n/a)
ภาระงานสอน
๑ ภาระงานสอนในปั จจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศัพท์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๓ วกกฬ ๒๑๕ ปรัชญา จริ ยธรรม และกฎหมายการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๔ วกกฬ ๒๕๕ การเรี ยนรู้ ด้านการเคลื่อนไหว
๒(๒-๐-๔)
๕ วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลังกายและสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
๖ วกอก ๔๗๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
๗ วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา
๒(๒-๐-๔)
๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรั บปรุ ง ประกอบด้ วย
ชื่อรายวิชา
รหัสรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
๑ วกอก ๒๔๓ การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
๒(๑-๒-๓)
๒ วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ ในการฝึ กกีฬา
๒(๑-๒-๓)
๓ วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา
๓(๒-๒-๖)
๔ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อการสร้ างเสริ ม
๓(๒-๒-๖)
สุขภาพองค์รวมสําหรับบุคคลพิเศษ
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๑
๒(๒-๐-๔)
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการกีฬา ๒
๑(๐-๑-๒)
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๑
๖(๐-๔๕-๐)
๑๔๘

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๘

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วกกฬ ๔๕๗ ฝึ กประสบการณืวิชาชีพ ๒

๖(๐-๔๕-๐)

ข. รายชื่ออาจารย์ พเิ ศษ

๑

จิรภา เจตน์สว่าง

ตําแหน่ งทางวิชาการ/
คํานําหน้ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.

๒

ชัยรัตน์ เติมไพบูลย์

อาจารย์ ดร.นพ.

๓

เบญจพร พานิชเจริ ญ

อาจารย์ ดร.

คุณวุฒกิ ารศึกษา และ
สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
วท.บ.(พยาบาล),
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ ), พ.บ.
พ.บ.,ศศ.บ.(รัฐศาสตร์ ),
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(อณูชีววิทยา)

๔

อนุช ดุรงค์พนั ธุ์

อาจารย์ พญ.

พ.บ.,วว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)

๕

เมธี องศ์ศิริพร

อาจารย์ นพ.

๖

วิไล คุปต์นิรัติศยั กุล

๗

ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม

๘

พวงแก้ ว ธิติสกุลชัย

๙

เฉลิมชัย มิตรพันธ์

ที่

ชื่อ-นามสกุล

พ.บ.,ป.บัณฑิต(วิทยาศาสตร์ การแพทย์
คลินิก)
รองศาสตราจารย์ พญ.
พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู),
ว.ว.(เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู),Cert.Geriatric
Rehabilitation, วท.ม.(วิทยาการวิจยั )
รองศาสตราจารย์ พญ.
พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู),ป.
(ฝังเข็ม),อ.ว.(เวชศาสตร์ ครอบครัว),
Cert.Neurorehabilitation&Geriatric
Rehabilitation
อาจารย์ พญ.
พ.บ.,ป.ชันสู
้ ง(เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู),ว.ว.(เวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟู),
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื ้นฐาน(ชีวเคมี),
Ph.D.(Human Biology), Postdoctoral
Research Fellowship in Antisense
oligomer therapy for Spinal muscular

๑๔๙

สังกัดหน่ วยงาน
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
ภาควิชา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ภาควิชา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

ภาควิชา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ภาควิชาชีวเคมี

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

atrophy
วท.บ., วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Parasite
Biochemistry)

ภาควิชาชีวเคมี

๑๐

นภัทรธรา ธีระวัลย์ชยั

รองศาสตราจารย์ ดร.

๑๑

ภัทรบุตร มาศรัตน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพ.

พ.บ.,Ph.D.(Nutritional Sciences)

ภาควิชาชีวเคมี

๑๒

ปรี มน ปุณณกิติเกษม

อาจารย์ ดร.

วท.บ.(ชีวเคมี), M.S.(Industrial
Engineering in
logistic),Ph.D.(Bioengineering in
Tissue engineering

ภาควิชาชีวเคมี

คุณวุฒกิ ารศึกษา และ
สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา

สังกัดหน่ วยงาน

อาจารย์ ดร. นพ.

พ.บ.,Ph.D.(Stem Cell Research)

ภาควิชาชีวเคมี

วรรณพร ศิริวฒ
ั นอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พญ.

พ.บ.,Ph.D.(Biochemistry)

ภาควิชาชีวเคมี

๑๕

จริ งสวัฒน์ ศิริคณ
ุ โชติ

อาจารย์ นพ.

พ.บ.

ภาควิชาชีวเคมี

๑๖

พัทธมน เลิศพิชิตกุล

อาจารย์ พญ.

พ.บ.

ภาควิชาชีวเคมี

๑๗

อลีนา เอื ้อสุวรรณกุล

อาจารย์ พญ.

พ.บ.

ภาควิชาชีวเคมี

๑๘

พินภัทร ไตรภัทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พญ.

พ.บ.,Ph.D.(Pharmacology)

ภาควิชาเภสัชวิทยา

๑๙

กิติพงศ์ สุนทราภา

อาจารย์ ดร.นพ.

พ.บ., Ph.D.(Pharmacology)

ภาควิชาเภสัชวิทยา

๒๐

วีระเทพ ฉัตรธนโชติกลุ

อาจารย์ นพ.

พ.บ.

ภาควิชาเภสัชวิทยา

๒๑

มานี ปิ ยะอนันต์

ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคณ
ุ พญ.

พ.บ.,วุฒิบตั ร (สาขาสูติศาสตร์ และนรี
เวชวิทยา)

ภาควิชาสูติศาสตร์ นรี เวชวิทยา

๒๒

วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์

รองศาสตราจารย์ นพ.

พ.บ., น.ม., น.บ.ท.,
ว.ว.(นิติเวชศาสตร์ )

๒๓

ศศิมา ทองสาย

ดร.

๒๔

ภัทรวดี ลีลาทวีวฒ
ุ ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.

B.Sc.(Wood Technology),
M.Sc.(Mathematics and Statistics),
Ph.D.(Statistics)
Certificate (Pediatric Dentistry) ,
M.Sc.(Pedodontics), ป.ชันสู
้ ง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสําหรับเด็ก)

๒๕

คัคนานต์ สรุงบุญมี

อ.ดร.

B.Eng.(Mechanical Engineering)

๒๖

ประฤดา สุริยนั ต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑๓

ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ์

๑๔

ตําแหน่ งทางวิชาการ/
คํานําหน้ า

๑๕๐

ภาควิชานิติเวช
ศาสตร์
สถานส่งเสริ ม
การวิจยั
คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะเทคนิค
การแพทย์
คณะศิลปศาสตร์

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

๒๗

กรศิริ บุญประกอบ

อาจารย์ ดร.

๒๘

เชาวนี ชูพีรัชน์

อาจารย์ ดร.

๒๙

กัมปนาท ภักดีกลุ

รองศาสตราจารย์ดร.

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ งทางวิชาการ/
คํานําหน้ า

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ),ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์),Ph.D.(Curriculum and
Instruction)
ปร.ด.(อายุรศาสตร์ เขตร้ อน
BEd(English Language),
MSc(Technology of Environmental),
Ph.D.(Civil and Environmental
Engineering)
คุณวุฒกิ ารศึกษา และสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
เภสัชศาสตรบัณฑิต
บธ.ม.
ศศ.ม. (จิตตปั ญญาศึกษา)
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(คอมพิวเตอร์ )
กจ.ม.(การจัดการทัว่ ไป)
ศศ.ม. (จิตตปั ญญาศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันโภชนาการ
คณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากร
ศาสตร์

สังกัดหน่ วยงาน
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา

๓๐

ชรริ นธร เสถียร

อ.ภญ.

๓๑

เดโช นิธิกิตตน์ขจร

อาจารย์

๓๒

ไชยพร ยุกเซ็น

ผศ.นพ.

พ.บ.,
วุฒิบตั รผู้เชี่ยวชาญ (เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
การแพทย์)
ปร.ด. (วิชาระบาดวิทยาคลินิก)

ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรามาธิบดี

๓๓

ภัทรานิษฏ์ ภัทรพรเจริ ญ

อ.พญ.

พ.บ., แพทย์ประจําบ้ าน

ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา

คณาจารย์ ภายนอก / เกษียณ
ที่
๑

ชื่อ-นามสกุล
วิชยั วนดุรงค์วรรณ

ตําแหน่ งทางวิชาการ/
คํานําหน้ า
รองศาสตราจารย์ นพ.

คุณวุฒกิ ารศึกษา และสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
พ.บ.,
-อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เคมี –
ฟิ สิกส์)
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(สาขาศัลยศาสตร์ )
-วุฒิบตั รแพทย์กีฬา F.I.M.S สถาบันกีฬา
เวชศาสตร์ นานาชาติ
-ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)

๑๕๑

สังกัดหน่ วยงาน
เกษียณ

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล
๒

อติเรก จิวะพงศ์

รองศาสตราจารย์นพ.

พ.บ. มหาวิ ท ยาลัย มหิ ดล
ป.ชันสู
้ ง(ศัลยศาสตร์ )

เกษียณ

๓

ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

ศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคณ
ุ นพ.

วท.บ., พ.บ., ป.ชันสู
้ ง(ศัลยศาสตร์ ออร์
โธปิ ดิกส์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ
ดิกส์), FIMS, F.R.C.S.T., F.I.C.S.,
Certificate in Orthopedics (Essen)

เกษียณ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ งทางวิชาการ/
คํานําหน้ า

คุณวุฒกิ ารศึกษา และสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา

สังกัดหน่ วยงาน

๔

อรรถ นานา

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
นพ.

วท.บ., พ.บ.,ป.ชันสู
้ งวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก(อายุรศาสตร์ ),
วุฒิตบัตรผู้มีความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อายุรศาสตร์ )

เกษียณ

๕

โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพ.

ว.ว.ผู้เชี่ยวชาญออร์ โธปิ ดิคส์(เยอรมันนี)
(ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์)

เกษียณ

๖

ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ค.บ.(พลศึกษา-สุขศึกษา), M.S. in
Ed.(Biodynsmic), Ph.D. (Exercise
and Sport Biomechanics)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้ าฟ้าจุราภรณ์

๗

ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ

อาจารย์ นพ.

พ.บ.,ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
สภาการแพทย์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลกรุงเทพ

๘

อานนท์ คลื่นสุวรรณ

นาย

น.บ.(นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต)

สมาคมฟั นดาบแห่ง
ประเทศไทย

๙

อรรถกร เวชการ

อาจารย์

ค.บ.(พลศึกษา),
ศศ.ม.(พลศึกษา),

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม

๑๐

อิทธิพล ชมพูนชุ

อาจารย์

ค.ม.(พลศึกษา)

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร

๑๑

ไกรยศ สุดสะอาด

อาจารย์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๑๕๒

ระดับปริ ญญา  ตรี โท
เอก
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

๑๕๓

