
ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 
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สารบัญ 
    หน้า   
หมวดท่ี ๑   ข้อมลูทัว่ไป ๓-๙ 
หมวดท่ี ๒   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร ๑๐-๑๒ 
หมวดท่ี ๓   ระบบการจดัการศกึษา  การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร ๑๓-๖๙ 
หมวดท่ี ๔   ผลลพัท์การเรียนรู้ของหลกัสตูร กลยทุธ์การสอนและประเมินผล ๗๐-๗๕ 
หมวดท่ี ๕   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา        ๗๖-๗๘ 
หมวดท่ี ๖  การพฒันาคณาจารย์             ๗๙ 
หมวดท่ี ๗   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  ๘๐-๘๕ 
หมวดท่ี ๘   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสตูร          ๘๖-๘๗ 
ภาคผนวก ๑  แบบรายงานข้อมลูหลกัสตูร (MU Degree Profile)  
ภาคผนวก ๒  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูรและผลลพัธ์การเรียนรู้ยอ่ย  
 (PLOs และ SubPLOs ของหลกัสตูร) 
ภาคผนวก ๓    ๓.๑ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูรกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา PLOs กบั มคอ.๒ (ปริญญาตรี) 
 ๓.๒ ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูร กบั MU Graduate Attribute 
ภาคผนวก ๔ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูรสูร่ายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
ภาคผนวก ๕  สาระสําคญัในการปรับปรุงหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ 
   กีฬาและการออกกําลงักาย ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ๖  รายละเอียดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก ๗  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
  พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
                        (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ภาคผนวก ๘  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักาย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลังกาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย    : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
 ภาษาองักฤษ    : Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเตม็ (ไทย)  :   วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 
 ช่ือยอ่    (ไทย)   :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 
 ช่ือเตม็ (องักฤษ)  :  Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) 
 ช่ือยอ่   (องักฤษ)  : B.S. (Exercise and Sports Science) 

๓. วิชาเอก ไมมี่ 

๔. จาํนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกวา่ ๑๒๐  หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (๔ ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา  
  พ .ศ ๒๕๕๘   
 ๕.๒  ประเภทของหลกัสตูร   หลกัสตูรทางวิชาการ 

 ๕.๓  ภาษาท่ีใช้   ใช้ภาษาไทยในการจดัการเรียนการสอน เอกสารและตําราท่ีใช้ประกอบการ
สอนในบางรายวิชาเป็นภาษาองักฤษ 

 ๕.๔  การรับเข้าศึกษา   รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากเป็นนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีผลการ
ประเมินวา่สามารถฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาไทยได้  

    กรณีรับผู้ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์สขุภาพอาจ
ได้รับการพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และ/หรือเทียบโอนประสบการณ์มากน้อยตา่งกนัตาม
ความรู้และสาขาท่ีสําเร็จการศกึษา 

  ๕.๕  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน    เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัมหิดล 
  ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ สําเร็จการศกึษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
  ๖.๑   เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  โดยปรับปรุงจาก  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.๒ เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี ๑   ปีการศกึษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
  ๖.๓    คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร พิจารณาหลกัสตูรนี ้ 
    ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๒/๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี ๖  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖.๔   ท่ีประชมุคณะกรรมการประจํามหาวทิยาลยัมหิดล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรนี ้ 
   ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี ๘  เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖.๕    ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล อนมุตัหิลกัสตูรนี ้ 
   ในการประชมุครัง้ท่ี ๓๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๑๕  เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๔   (หลงัจากเปิดสอนแล้ว ๓ ปี) 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศกึษา 
 นกัวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 ผู้ช่วยวจิยัด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา / อปุกรณ์กีฬา  
 ผู้ช่วยแพทย์กีฬาด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางกาย 
 ครู อาจารย์ นกัวิชาการ ด้านวทิยาศาสตร์การกีฬา พลศกึษาและกิจกรรมทางกาย 
 ผู้ นําด้านสมรรถภาพ (Fitness coach) 
 ผู้ นําด้านสขุภาวะ (Wellness coach) 
  อาชีพอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการกีฬา 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ที่ ช่ือ – สกุล 
ตาํแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ(ิสาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่สาํเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการล่าสุด 
ในรอบ ๕ ปี 

๑ 

 

นาย มนต์ชยั โชติดาว  

เลขบตัรประชาชน 

๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๑ xxxx 

 

ผศ. วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

(พ.ศ. ๒๕๔๘) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

มหาวิทยาลยัมหิดล  

(พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 

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. 
๒ นาย ถาวร กมทุศรี 

เลขบตัรประชาชน  
ผศ. วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Treeraj A, Kamutsri T, Lawsirirat C, 
Intiraporn C. Matching Physiology 
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๓ ๔๓๐๑ ๐๐๒๘ xxxx พ.ศ. ๒๕๔๒ 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ.๒๕๓๒ 

Demand of Competitive Soccer Matches 
with Comprehensive Complex Training For 
Soccer Players. Journal of Exercise 
Physiology online 2016; 19(6):94-103. 

๓ นาย กรกฤษณ์   ชยัเจนกิจ 
เลขบตัรประชาชน  
๓ ๑๐๒๑ ๐๑๙๔ xxxx 

ผศ.นพ. ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(เวชศาสตร์การกีฬา)  
พ.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
พ.บ.แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ.๒๕๔๕ 

 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. 

๔ นางสาว อลิสา นานา 
เลขบตัรประชาชน  
๕ ๑๐๐๙ ๐๐๐๖ xxxx 

อ.ดร. Ph.D.(Sports Nutrition) 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(Nutrition& Dietetics)  
(2009-2013) 

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 

๕ นาย ชลชยั อานามนารถ 
เลขบตัรประชาชน 
๓ ๑๐๑๒ ๐๓๐๓ xxxx 

อ.ดร. ป.ดร. (การจดัการกีฬา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙) 
วท.ม. (การบริหารจดัการ) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
(พ.ศ. ๒๕๕๐) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(พ.ศ. ๒๕๓๖) 

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 ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การสอนหลัก ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
  ๑๐.๒ หน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลยัมหิดล  ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล      
   คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                  
 คณะวิทยาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลยัดริุยางคศลิป์  
   ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา วิทยาลยัศาสนศกึษา  
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 ๑๐.๓ หน่วยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลยัมหิดล เช่น ศนูย์สขุภาพ ศนูย์ออกกําลงักาย ฟิตเนส    
เซนเตอร์ของรัฐและเอกชน สมาคมกีฬา กระทรวงสาธารณสขุ การกีฬาแห่งประเทศไทย   
ท่ีเป็นสถานท่ีฝึกงาน 

ชัน้
ปี 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
หมวดวชิาชีพ / วชิาเฉพาะ 

หมวดวชิา
เลือกเสรี 

พืน้ฐานวชิาชีพ /  
วชิาเฉพาะ 

วชิาชีพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์, ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา 
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์,  
วิทยาลยัดริุยางคศิลป์,  
วิทยาลยัศาสนศกึษา, 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล, 
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาลยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา, 
องค์กรหรือหน่วยงาน
คูค่วามร่วมมือ 
โดยเฉพาะสถานท่ีดงูานท่ี
จะนํานกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑, 
๒ ไปเย่ียมชมเพ่ือเพิ่ม
วสิยัทศัน์ในอาชีพและเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในปี ๓, ๔ เทอมสอง  

ทกุคณะใน 
วิทยาเขต
ศาลายา 

๒ 

๓    
๔ 

  
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กําหนดวิสยัทศัน์ ประเด็น
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาการกีฬาของชาติด้วยการกีฬาเป็นส่วนสําคญัของวิถีชีวิตประชาชน
ทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสําคญัในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จึง
กําหนดแนวทางการพฒันา ให้การกีฬาเป็นสว่นสําคญัของวิถีชีวิตประชาชนทกุภาคสว่น โดยสง่เสริมให้
ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาท่ีตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม พร้อมสร้างปัจจยัแวดล้อมให้
เอือ้ตอ่การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ เช่น บคุลากรการกีฬา โครงสร้างพืน้ฐานด้านการกีฬา กิจกรรม
ด้านการกีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลกัดนักีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ นอกจากนีก้ารกีฬายงัเป็นสว่นสําคญัในการสง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศ จึงจดัให้มีโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการกีฬาท่ีมีมาตรฐานและอยูใ่นระดบัชัน้นําของภมูิภาคเอเชีย รวมทัง้การสร้างกิจกรรมด้าน
การกีฬาในทุกระดับ ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน
อตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬา และสง่เสริมการบริหารจดัการกีฬาให้มีมาตรฐานท่ีดีทําให้
การกีฬาไทยเป็นท่ีน่าสนใจสําหรับคนไทยและตา่งชาต ิทัง้นกักีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 
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 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกกําลังกายและเล่นกีฬา โดยมี
สดัส่วนประชากรท่ีออกกําลงักายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของประชากรทัว่
ประเทศ มีนกักีฬาตวัแทนประเทศไทยประสบความสําเร็จในการแข่งกีฬาทัง้ในระดบัภมูิภาค ระดบัทวีป 
และระดบัโลก นอกจากนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติยงัช่วยสร้างความสมคัรสมานสามคัคี 
ตลอดจนอตุสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยยงัช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมี
การเตบิโตตอ่เน่ืองอยา่งยัง่ยืน โดยมีอตัราการเตบิโตของรายได้จากอตุสาหกรรมการกีฬาไมต่ํ่ากวา่อตัรา
การเติบโต โดยเฉล่ียในระยะ ๕ ปีท่ีผ่านมา รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคมโลกซึ่งเป็น
สงัคมแห่งการแขง่ขนัตามนโยบาย Thailand 4.0  

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  
      ของสถาบัน 
       ๑๒.๑ การพฒันาหลักสูตร 
  การพฒันาหลกัสูตรคํานึงถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปทางด้านเศรษฐกิจสงัคมและ
วฒันธรรม การวางแผนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั
กายคํานึงถึงการตอบโจทย์ความพร้อมต่อการเคล่ือนไหวทัง้ในประเทศและต่างประเทศและนโยบาย
ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีกําหนดให้ทุกหลกัสูตรเป็นการศึกษาแบบเน้นผลการเรียนรู้ 
(Outcome-Based Education) และพฒันาให้บณัฑิตมีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือรองรับการประกนั
คุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance หรือ AUN-QA) โดยเป็นหลกัสตูรท่ีสอดประสานทฤษฎีสู่การ
ปฏิบตัิและจดัประสบการณ์ตรงให้ผู้ เรียนได้ทําโครงงานเก่ียวกับการออกกําลงักายและการกีฬาอย่าง
เป็นระบบ 
       ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
                   การพฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั
กายของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มุ่งเน้นให้บณัฑิตมีความรู้และทกัษะการพฒันา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกแบบโปรแกรมการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายของนกักีฬาได้ตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่ อพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัมหิดลในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสขุภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรมบนพืน้ฐาน
ของคณุธรรมเพ่ือสงัคมไทยและประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาติ หลกัสตูรจึงมีวตัถปุระสงค์ผลิตบณัฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีคณุสมบตัิองัพงึประสงค์ตาม MU Graduates Attributes ได้แก่ การเป็นผู้ รู้จริง
ทัง้ด้านกว้างและด้านลกึ (T-Shaped Breadth and Depth), มีทกัษะประสบการณ์สามารถแข่งขนัได้ใน
ระดบัโลก (Globally Talented), มีจิตสาธารณะสามารถทําประโยชน์ให้สงัคม (Socially Contributing) 
และ กล้าคดิกล้าทํากล้าตดัสนิใจสร้างสรรค์สิง่ใหมใ่นทางท่ีถกูต้อง (Entrepreneurially Minded) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๘ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะหรือภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 รายวชิาที่สอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหดิลที่ส่งมาจากคณะและสถาบันต่าง ๆ 
 มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์  ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 101  General Education for Human Development   
 รายวชิาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 มมศท ๑๐๒   สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ ๓(๒-๒-๕) 
 MUGE 102   Social Studies for Human Development  
 มมศท ๑๐๓   ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 103  Arts of Science for Human Development 

   สมสค ๑๑๒   ทกัษะการใช้ชีวิตสมยัใหม ่ ๒(๒-๐-๔) 
   SHSS 112  Life Skill for Modern Living 

 รายวชิาที่สอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 
 ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) 
 LATH 100   Art of Using Thai language in Communication   
 ศศภอ ๑๐๓  ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ ๓(๒-๒-๕) 
 LAEN 103    English Level 1 
 ศศภอ ๑๐๔  ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ ๓(๒-๒-๕) 
 LAEN 104    English Level 2   
 ศศพฐ ๑๓๑  มนษุย์กบัความสามารถในการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
 LAFE 131    Man and Communicative Competence 
 ศศพฐ ๑๔๔  การคดิและวิเคราะห์อยา่งใช้เหตผุล  ๓(๓-๐-๖) 
 LAFE 144   Critical Thinking and Analysis 
 ศศพฐ ๒๖๒  การฟังและการพดูเพ่ือการส่ือสาร ๒(๑-๒-๓) 
 LAEN 262   Listening and Speaking for Communication 
 ศศภฮ ๒๖๓  การอา่นและการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ๒(๑-๒-๓) 
 LAEN 263  Reading and Writing for Communication 

ศศศศ ๑๓๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 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 
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 รายวชิาที่สอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
 วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการ ๓(๓-๐-๖) 
 SCID 101 Integrated Science 
 วทคม ๑๑๔  เคมีทัว่ไป   ๓(๓-๐-๖) 
 SCCH 114   General Chemistry      
 วทคม ๑๑๙   ปฏิบตักิารเคมี    ๑(๐-๓-๑) 
 SCCH 119    Chemistry Laboratory 
 วทคม ๑๒๓   เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น    ๓(๓-๐-๖) 
 SCCH 123    Fundamental Organic Chemistry 
 วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์เบือ้งต้นสําหรับวทิยาศาสตร์สขุภาพ ๓(๓-๐-๖) 
 SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 
 วทคณ ๑๘๒  สถิตศิาสตร์สําหรับวทิยาศาสตร์สขุภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
 SCMA 182  Statistics for Health Science 
 รายวชิาที่สอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 วศคพ ๓๔๒   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมยัใหม ่ ๓(๓-๐-๖)
 EGCO 342 Information Technology in Daily Life 
 รายวชิาที่สอนโดยคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 สวศท ๑๐๐    โลกและธรรมชาต ิ ๓(๓-๐-๖) 
  ENGE 100     The Earth and Nature 
 สวศท ๑๐๔    ภยนัตรายและความปลอดภยัในชีวิตประจําวนั ๓(๓-๐-๖) 
 ENGE 100     Danger and Safety in Daily Life 
 รายวชิาที่สอนโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ศศศศ ๑๐๒  การคดิเชิงวิพากษ์ ๓(๓-๐-๖) 
 CRRS 102   Critical Thinking   
 รายวชิาที่สอนโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ดศดน ๑๐๗  ภาพยนตร์วิจกัษ์ ๒(๒-๐-๔) 
 MSMS 107  Film Appreciation 
 รายวชิาที่สอนโดยศูนย์จติตปัญญาศกึษา 
 จศศท ๒๐๑  จิตตปัญญาศกึษากบัการพฒันาภาวะผู้ นํา ๒(๑-๒-๓) 
 CEGE 201  Contemplative Education and Leadership Development 
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หมวดที่ ๒   
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑   ปรัชญาความสาํคัญของหลักสูตร 
  ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นการเรียนรู้ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่านการปฏิบตั ิ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ผลิตนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีจิตสํานึกด้าน
คณุธรรมจริยธรรมและคํานงึถึงประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 
 ๑.๒   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๒.๑ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร (Program Objectives)  
   ผลติบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพและวิชาชีพระดบัเบือ้งต้นทางวิชาการ บนพืน้ฐาน
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติในฐานะท่ีปรึกษา / 
ผู้ช่วยหน่วยปฏิบตัิการวิเคราะห์ด้านการกีฬา / ผู้ ใช้และประเมินผลข้อมลูเพ่ือการพฒันากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศและการออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ มีความรู้พืน้ฐานในการออกแบบโครงงานด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกายโดยนําวิธีคิดทางการวิจัยมาประยุกต์และผลิตผลงานได้โดยใช้พืน้
ฐานความรู้การวิจยั มีแนวคิดพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และเป็นผู้ ท่ีสามารถดําเนินชีวิตในสงัคมได้
เป็นปกต ิ  
 ๑.๒.๒   ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
 PLO1 ประยกุต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง      
 เหมาะสมในการวิเคราะห์และการประเมนิสถานการณ์เพ่ือพฒันาความสามารถในการ ออก 
 กําลงักายหรือเลน่กีฬาในบทบาทของนกัวทิยาศาสตร์การกีฬาตรงตามวตัถปุระสงค์ของ 
 ผู้ รับบริการบนพืน้ฐานความปลอดภยัและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
           PLO1.1  อธิบายหรือตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพฒันาความ           
     สามารถทางกีฬาและการออกกําลงักายของนกักีฬาและผู้ ต้องการออกกําลงักาย 
     ได้อยา่งถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์ 
           PLO1.2  ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์        
     การกีฬาทัง้ท่ีใช้ในห้องปฏิบตักิารและในภาคสนามได้ถกูต้องเหมาะสมตรงตาม   
     วตัถปุระสงค์ของผู้ รับบริการ 
 PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึกร่างกายบนพืน้ฐานความปลอดภยัตาม    
 หลกัการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับบริการภายใต้กฎ  
 กตกิา และจรรยาบรรณด้านการกีฬา 
  PLO2.1  วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของนกักีฬาและผู้ ต้องการออกกําลงักาย 
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๑๑ 
 

  PLO2.2 ออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการออกกําลงั     
     กายเพ่ือสขุภาพและโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือการแขง่ขนัสําหรับนกักีฬา     
     และผู้ ต้องการออกกําลงักาย 
 PLO3 วางแผนปอ้งกนัและทําการช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้บาดเจ็บจากการออกกําลงักายหรือเลน่ 
 กีฬาและฟืน้ฟสูภาพอยา่งถกูต้องเพ่ือการกลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือgลน่กีฬาได้ดงัเดมิ 
           PLO3.1  ทําการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง 
           PLO3.2 ปฎิบตักิารกู้ ชีพขัน้พืน้ฐาน (Basic CPR) ได้อยา่งถกูต้อง 
            PLO3.3  ประเมินการบาดเจ็บและสามารถสง่ตอ่เพ่ือการรักษาได้อยา่งถกูต้อง 
           PLO3.4 ทําการฟืน้ฟสูภาพผู้ได้รับบาดเจ็บเพ่ือการกลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือเลน่          
     กีฬาได้ 
            PLO3.5  ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ยอมรับในความแตกตา่งระหวา่ง       
     บคุคล มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬาได้สําเร็จลลุว่ง    
 โดยใช้ข้อมลูอ้างอิงและข้อมลูสถิต ิผา่นการสืบค้น วิเคราะห์ ทัง้ผลกระทบเชิงบวกและลบ 
 ด้วยหลกัวิชาการด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ตดิตามความก้าวหน้าทาง 
 วิชาการท่ีทนัสมยัได้ด้วยตนเอง 
             PLO4.1  กําหนดประเดน็ปัญหาท่ีสนใจได้ด้วยตนเอง โดยนําความต้องการของ 
                                  ผู้ รับบริการมาสร้างโจทย์ปัญหา (custom focus) 
  PLO4.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง เลือกใช้องค์ความรู้ ค้นหาความรู้ได้เองเพ่ือสร้างองค์ความรู้     
     ใหมด้่วยตนเอง 
           PLO4.3 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมลูสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ     
     ค้นคว้าข้อมลูด้านการออกกําลงักายและการกีฬาได้อยา่งตอ่เน่ืองและมี             
     ประสทิธิภาพ 
             PLO4.4  คดิวิเคราะห์ วิพากษ์ข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายได้ 
     อยา่งมีเหตผุล 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลักสูตรครัง้นี  ้นอกจากเป็นการดําเนินการตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
กําหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แล้วยงัมีแผนการปรับปรุงท่ีสําคญั คือ 
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๑๒ 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ก า ร กํ าห น ด ผล ก า ร เรีย น รู้ ท่ี
ค า ด ห วั ง  (expected learning 
outcomes) ให้มีความชดัเจน  
 

หาข้อมลูความต้องการของ stakeholders ทัง้ ๔ 
ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ ใช้
บัณฑิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทบทวนและ
กําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 

ผลการเรียน รู้ ท่ี คาดหวังมีความ
ชดัเจน คือมีลกัษณะเป็นจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม และสามารถวิเคราะห์
แยกระดบัตาม Bloom’s Taxonomy 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การบ่มเพาะทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
ให้กบันกัศกึษา  

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
และคุณลักษณะบัณฑิตกับผลการเรียนรู้ท่ี
ค าดห วั งข อ งห ลั ก สู ต ร  วท .บ .ส าขา วิช า
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
รวมทัง้วิเคราะห์ความสมัพันธ์ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการทบทวนกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผลของรายวิชา  

รายงานผลการทบทวนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
รายวิชา  
 

การเพ่ิมประสบการณ์การทํางาน
ในสถานท่ีจริงให้มากขึน้เพ่ือการ
เตรียมพร้อมสู่การทํางานได้จริง
เม่ือจบหลกัสตูร 

เพ่ิมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น ๒ ครัง้ 
ปีท่ี ๓ เทอมปลาย และปีท่ี ๔ เทอมปลาย 

ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชา ชีพ โดยหัวห น้ าห น่ วยงาน ท่ี
นกัศกึษาไปฝึกงาน 

การพฒันากระบวนการบริหาร 
จดัการศกึษาให้เป็นระดบัสากล  

ทบทวนกระบวนการจดัการศึกษาโดยการจดัทํา
รายงานประเมินตนเองตามระบบการประกัน
คุณ ภาพการจัดการศึ กษ าของเค รือข่ าย
มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance ห รือ 
AUN-QA)  

ผ่ านการตรวจป ระ เมินคุณ ภาพ
การศกึษาระบบ MU AUN-QA  
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๑๓ 
 

หมวดที่ ๓  
ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
    ๑.๑   ระบบ    ใช้ระบบการศกึษาแบบหนว่ยกิตทวิภาค  
    ๑.๒   การจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน     ไมมี่ 
    ๑.๓   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    ไมมี่ 

๒. การดาํเนินการหลักสูตร 
    ๒.๑   วัน เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน     

ชัน้ปีที่ ภาคต้น ภาคปลาย 

๑ สงิหาคม – ธนัวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๒ สงิหาคม – ธนัวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๓ สงิหาคม – ธนัวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๔ สงิหาคม – ธนัวาคม มกราคม – พฤษภาคม 

 

    ๒.๒   คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
            ๑)เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สําหรับหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและผู้ สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้อง
ศกึษารายวิชาตา่งๆ ท่ีเทียบเท่าเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น 

  ๒) มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือมีความผิดปกตท่ีิเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา และ/หรือตอ่การประกอบอาชีพ 

  ๓) มีคณุสมบตัอ่ืินครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
     ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
              ทกัษะภาษาองักฤษ และ ทนุการศกึษา 
    ๒.๔   กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
              - ด้านทกัษะภาษาองักฤษ  
  ๑) กระตุ้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษทกุวนัวนัละ ๑๐ นาทีหลงัเลกิเรียนวิชาสดุท้ายโดยให้ 
      นกัศกึษาดแูละฟังการสนทนาของชาวตา่งชาต ิ

  ๒) ทบทวนการเรียนรู้ตาม ข้อ ๑) โดยอาจารย์ภาควิชาภาษาองักฤษ  
๓) กระตุ้นให้นกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ MU-ELT Preperation ของมหาวทิยาลยั  

  - ด้านทนุการศกึษา   
  ๑) หางานพิเศษท่ีเหมาะสมกบัเวลาและความสามารถของนกัศกึษา 
  ๒) จดัสรรทนุการศกึษา 
  ๓) กระตุ้นการออมและการทํางาน 
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๑๔ 
 

 ๒.๕  แผนการรับนักศกึษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี   

ระดบัชัน้ปี 
จาํนวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ชัน้ปีท่ี ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชัน้ปีท่ี ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชัน้ปีท่ี ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชัน้ปีท่ี ๔    ๕๐ ๕๐ 

จํานวนสะสม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๒ 
จํานวนท่ีคาดวา่จะจบ    ๔๘ ๕๐ 

หมายเหต ุ จํานวนท่ีคาดว่าจะจบ คิดเผ่ือ การพ้นสภาพด้วยเหตตุ่างๆ ๔ % เช่น เปล่ียนสถานท่ีเรียน 
 หรือเรียนเกิน ๔ ปี เช่น หยดุพกัการศกึษาด้วยเหตผุลจําเป็นสว่นตวั เป็นต้น 

 ๒.๖   งบประมาณตามแผน 
 ๒.๖.๑  ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า (วิชาเอกการออกกําลงักายและการกีฬา) 
 รายรับตอ่คนตอ่ปีการศกึษา จํานวน ๑๙,๖๒๐ บาท 
 คา่ใช้จ่ายตอ่คนตอ่ปีการศกึษา จํานวน  ๒๖,๑๑๐.๓๘ บาท 
 จํานวนนกัศกึษาน้อยสดุท่ีคุ้มทนุ  จํานวน  ๖๖.๕๔ คน 
 จํานวนนกัศกึษาท่ีคาดวา่จะรับ จํานวน  ๕๐ คน  
  หลกัสูตรกําหนดรับนักศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่าด้วยเหตุผลความ
ต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มมากขึน้เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ
โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลและฟื้นฟูสภาพเพ่ือให้
กลับคืนสู่การออกกําลังกายและเล่นกีฬาได้ดังเดิมซึ่งต้องใช้เวลาการฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลของ
อาจารย์เป็นกลุม่ย่อย อีกทัง้แนวทางปฏิรูปเร็วของแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ด้าน
การออกกําลงักายและการกีฬาในสถานศึกษาทุกระดบั ส่งเสริมอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
กีฬาจนถึงแนวทางระยะยาวในการพฒันาคณุภาพของครูพลศกึษาและจดัสรรการบรรจคุรูพลศกึษาใน
สถานศึกษาทั่วประเทศ ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและ
สามารถให้บริการอย่างทัว่ถึงในทกุระดบั ซึง่กระบวนการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางด้านการออกกําลงักาย
และการกีฬาต้องใช้สดัส่วนอาจารย์ต่อนกัศกึษาท่ีเหมาะสมเพ่ือความสําเร็จของการเรียนการสอนแบบ 
Outcome-Based Education ท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบตัิเพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถตรงตามผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั แต่ด้วยความจํากัดของจํานวนคณาจารย์ประจําหลกัสูตรจึงส่งผลต่อจํานวนการรับ
นกัศกึษา 
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๑๕ 
 

 ๒.๖.๒  การคดิงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ  
  ๑) คา่ใช้จ่ายในการผลติบณัฑิต ตลอดหลกัสตูร 

ลาํดบั รายจ่าย บาท 
๑ คา่ใช้จ่ายบคุลากร ๘๒๒,๓๑๗.๙๓ 
๒ คา่ตอบแทน เช่น คา่สอนอาจารย์พิเศษ ๙๗,๗๕๕.๒๔ 
๓ คา่ใช้สอยและคา่วสัด ุ ๑๔๘,๐๗๕.๔๙ 
๔ คา่สาธารณปูโภค ๖๓,๓๖๒.๗๒ 
๕ คา่เส่ือมราคา ๑๒๙,๒๖๓.๑๓ 
๖ เงินอดุหนนุ ๔๔,๖๔๙.๓๒ 

 รวม ๑,๓๐๕,๕๑๙.๓๔ 
 เฉล่ียคา่ใช้จ่าย ตอ่คน ตอ่ปีการศกึษา ๒๖,๑๑๐.๓๘ 

 ๒) รายได้จากคา่ธรรมเนียมการศกึษาและอ่ืนๆ ตอ่หวันกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 

ลาํดบั รายได้ บาท 
๑ คา่บํารุงสว่นงาน ๙๐๐ บาท ตอ่ภาคการศกึษา (๙๐๐ x ๘) ๗,๒๐๐ 
๒ คา่กิจกรรมนกัศกึษาและกีฬา ๑๑๐ บาท ตอ่ภาคการศกึษา  

(๑๑๐ x ๘) 
๘๘๐ 

๓ คา่หน่วยกิต ตลอดหลกัสตูร       ทฤษฎี ๙๐ x ๒๐๐  = ๑๘,๐๐๐ 
                                               ปฏิบตั ิ๓๑ x ๔๐๐  = ๑๒,๔๐๐ 

๓๐,๔๐๐ 

๔ คา่ธรรมเนียมเฉพาะหลกัสตูร ๕,๐๐๐ บาท ตอ่ภาคการศกึษา 
(๕,๐๐๐ x ๘) 

๔๐,๐๐๐ 

 รวม ๗๘,๔๘๐ 
 เฉล่ียรายได้ ตอ่คน ตอ่ปีการศกึษา ๑๙,๖๒๐ 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา         แบบชัน้เรียน และมี Blended classroom ร่วมด้วย 
    ๒.๘   การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           เป็นไปตามระเบียบของข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ.๒๕๕๓   

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    ๓.๑  หลักสูตร 
 ๓.๑.๑  จาํนวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวม ไมน้่อยกวา่ ๑๒๐ หน่วยกิต 
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๑๖ 
 

 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  

โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

๑. กลุ่มวชิาที่มหาวทิยาลัยกาํหนด 

   - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  
   - กลุม่วิชาภาษา   
๒. กลุ่มวชิาที่หลักสูตรกาํหนด * 

   - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
   - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์       
   - กลุม่วิชาภาษา   
   - กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 

๑๖ หน่วยกติ 

๗ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 
๑๔ หน่วยกติ 

* หมายเหต ุนกัศกึษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆใน 
๔ กลุม่วิชานีไ้ด้ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา
แตต้่องมีหน่วยกิตรวมไมน้่อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 

    - กลุม่วิชาแกน 
    - กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
    - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ไม่น้อยกว่า ๗๔ หน่วยกติ 

๘ หน่วยกิต 
๔๔ หน่วยกิต 
๓๒ หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกติ 

 ๓.๑.๓  รายวชิาในหลักสูตร  
 รายวิชาต่อไปนีเ้รียงลําดบัตามหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และ หมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลําดบัตามอกัษรของรหัสย่อภาษาไทย ซึ่งมี ๔ ตวัและ
ตามด้วยตวัเลข ๓ หลกั ส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตวัเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ 
ส่วนตวัเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชัว่โมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบตัิ-การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น ๒(๑-๒-๓) หมายถึง รายวิชา ๒ หน่วยกิต             
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สปัดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ๓ ชัว่โมง/สปัดาห์  
 รหสัรายวิชาในหลกัสตูร ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ ๗ ตวั  แบง่เป็น ๒ สว่น คือ  
 ก. ตวัอักษร ๔ ตวั  มีความหมายดงันี ้

  ๑) ตวัอักษร ๒ ตวัแรก  เป็นอกัษรยอ่ช่ือคณะ/สถาบนัท่ีรับผิดชอบการจดัการเรียนการ
สอน ได้แก่ มม : MU       หมายถงึ รายวิชาท่ีจดัร่วมระหวา่งทกุคณะโดยมหาวิทยาลยัมหิดล 

จศ : CE  หมายถึง ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา     
      (The Contemplative Eduation Center) 
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๑๗ 
 

ดศ : MS  หมายถึง วิทยาลยัดริุยางคศลิป์    (College of Music)  
 วก : SP  หมายถึง   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
              (College of  Sports Science and Technology)  
 วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์(Faculty of Science) 
 วศ : EG  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์   (Faculty of Engineering) 
 ศศ : CR  หมายถึง    วิทยาลยัศาสนศกึษา   (College of Religious Studies) 
 ศศ : LA  หมายถึง    คณะศลิปศาสตร์   (Faculty of Liberal Arts) 
 สม : SH  หมายถึง   คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

      (Faculty of Social Science and Humanities) 
สว : EN  หมายถึง  คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

              (Faculty of Environment and Resource studies) 
 ๒) ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง  เป็นอกัษรย่อช่ือภาควิชา/รายวิชาหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ

การจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
 ทุกคณะ/สถาบัน 
 ศท : GE  หมายถึง วิชาศกึษาทัว่ไป   (General Education) 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 คร : ID   หมายถึง    บรูณาการ (Integrated) 
 คณ : MA หมายถึง    คณิตศาสตร์    (Mathematics) 
 ฟส : PY หมายถึง ฟิสกิส์   (Physics) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 คพ : CO หมายถึง    คอมพิวเตอร์   (Computer) 
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 สค : SS  หมายถึง   สงัคมศาสตร์   (Social Sciences) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
 ภท : TH หมายถึง    ภาษาไทย   (Thai) 
      ภอ : EN หมายถึง ภาษาองักฤษ   (English) 
 พฐ : FE  หมายถึง พืน้ฐาน   (Foundation Education) 
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์     
 ดน : MS  หมายถึง ดนตรี   (Music)  
 วิทยาลัยศาสนศึกษา    
 ศศ : RS  หมายถึง   ศาสนศกึษา   (Religious Studies) 
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๑๘ 
 

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 กฬ : SS หมายถึง    วิทยาศาสตร์การกีฬา   (Sports Science) 
 อก : EX  หมายถงึ    ออกกําลงักายและกีฬา   (Exercise and Sports) 
 ข. ตวัเลข ๓ ตวั หลังอักษรย่อของรายวิชา 
 ๑) เลขตวัหน้า (หลกัร้อย)  หมายถงึ  ระดบัชัน้ปีท่ีกําหนดให้ศกึษาในรายวิชานัน้ๆ  
 ๒) เลข ๒ ตวัท้าย (หลกัสบิและหลกัหนว่ย)  หมายถงึ  กลุม่วิชาและอนกุรมรายวิชา
ดงันี ้

  กลุม่วิชาแกน ใช้เลข ๒๐-๒๙ 
  กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ ใช้เลข ๔๐-๖๙ 
  กลุม่วิชากีฬา ใช้เลข ๗๐ 
  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้เลข ๘๐-๘๙ 
 ๓) ความหมายของจํานวนหน่วยกิตรวม  ๒(๑-๒ -๓)  ให้ความหมายของตวัเลข

ดงันี ้
ตวัเลขท่ี ๑  หมายถึง  จํานวนหนว่ยกิตรวม 
ตวัเลขท่ี ๒  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงการศกึษาภาคทฤษฎีเฉล่ียตอ่สปัดาห์ใน ๑ ภาคการศกึษา 
ตวัเลขท่ี ๓  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงการศกึษาภาคปฏิบตัเิฉล่ียตอ่สปัดาห์ใน ๑ ภาคการศกึษา 
ตวัเลขท่ี ๔  หมายถงึ   จํานวนชัว่โมงการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉลี่ยตอ่สปัดาห์ใน ๑ ภาคการศกึษา 
ตวัอย่างเช่น วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา  2 (2-0-4)  หมายถึง รายวิชาท่ี
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นผู้ รับผิดชอบ ช่ือวิชา ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
การกีฬา ท่ีนกัศกึษาเรียนในชัน้ปีท่ี ๑ กลุม่วิชาแกน มีหน่วยกิตรวม ๒ หน่วยกิต โดยเรียนภาคทฤษฎี ๒ 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ไมมี่เรียนภาคปฏิบตั ินกัศกึษาต้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ใน ๑ 
ภาคการศกึษา 
 ๔) ช่ือรายวิชาในหลักสูตร มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชาดงันี ้
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  ได้แก่ 
      ๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด                        ๑๖  หน่วยกิต  ได้แก่    
    ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                ๗  หน่วยกิต  

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
  มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์ ๒(๑-๒-๓)    
   MUGE 101 General Education for Human Development     
   มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ ๓(๒-๒-๕)   
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   MUGE 102 Social Studies for Human Development   
   มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์  ๒(๑-๒-๓)    
   MUGE 103  Arts and Science for Human Development 
   ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา                  ๙  หน่วยกิต 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
   ศศภท ๑๐๐   ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ๓(๒-๒-๕)    
   LATH 100      Art of Using Thai Language in Communication  
สําหรับรายวิชาภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ ( ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดบัความสามารถ
ทางภาษาของนกัศกึษา  จํานวน ๖ หนว่ยกิต  
   ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓(๒-๒-๕)    
   LAEN 103   English Level 1  
             ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษระดบั ๒    ๓(๒-๒-๕)    
   LAEN 104     English Level 2 
   ศศภอ ๑๐๕  ภาษาองักฤษระดบั ๓    ๓(๒-๒-๕)    
   LAEN 105    English Level 3 
   ศศภอ ๑๐๖  ภาษาองักฤษระดบั ๔   ๓(๒-๒-๕)    
   LAEN 106    English Level 4  

 ๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาํหนด ๑๔  หน่วยกติ   
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะนําให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามความเหมาะสมของบุคคล  
ได้จาก ๔ กลุ่มวิชานี ้ 
 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
 วทคณ ๑๘๒  สถิตศิาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๒(๒-๐-๔) 
 SCMA 182  Statistics for Health Science 
 วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์เบือ้งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓(๓-๐-๖) 
 SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 
 วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการ ๓(๓-๐-๖) 
 SCID 101 Integrated Science 
  สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓(๓-๐-๖) 
   ENGE 100    The Earth and Nature 
  สวศท ๑๐๔   ภยนัตรายและความปลอดภยัในชีวิตประจําวนั ๓(๓-๐-๖) 
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  ENGE 104  Danger and Safety in Daily Life 
  ศศพฐ ๑๔๔  การคดิและวิเคราะห์อยา่งใช้เหตผุล  ๓(๓-๐-๖) 
  LAFE 144   Critical Thinking and Analysis 
  วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมยัใหม ่ ๓(๓-๐-๖) 
   EGCO 342   Information Technology in Daily Life 
   ๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์              

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
    จศศท ๒๐๑  จิตตปัญญาศกึษากบัการพฒันาภาวะผู้ นํา ๒(๑-๒-๓) 
    CEGE 201  Contemplative Education and Leadership Development 
    ศศศศ ๑๓๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
    LALA 131    Sufficiency Economy for Development of Quality of Life 
    ศศศศ ๑๐๒  การคดิเชิงวิพากษ์ ๓(๓-๐-๖) 
    CRRS 102   Critical Thinking  ด ศ ด น 
๑๐๗  ภาพยนตร์วิจกัษ์ ๒(๒-๐-๔) 
    MSMS 107  Film Appreciation 
    สมสค ๑๑๒  ทกัษะการใช้ชีวิตสมยัใหม ่ 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                                                  

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
   ศศพฐ ๒๖๒  การฟังและการพดูเพ่ือการส่ือสาร ๒(๑-๒-๓) 
    LAEN 262  Listening and Speaking for Communication 
    ศศภฮ ๒๖๓  การอา่นและการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ๒(๑-๒-๓) 
    LAEN 263  Reading and Writing for Communication      
    ศศพฐ ๑๓๑  มนษุย์กบัความสามารถในการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
    LAEN 131 Man and Communicative Competence 
     ๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
 วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพ่ือชีวติ   ๒(๑-๒-๓) 
     SPGE 119 Health for Life 
     วกศท ๑๒๐ จกัรยานเพ่ือสขุภาพและนนัทนาการ   ๒(๑-๒-๓) 
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     SPGE 120 Bike for Health and Recreation 
หมายเหตุ นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆใน ๔ กลุม่วิชานีไ้ด้ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่
ต้องมีหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ ๑๔ หน่วยกิต 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 
   ๑. กลุ่มวิชาแกน                                                             ๘  หน่วยกิต     

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
  วกกฬ ๑๒๑  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา    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  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน ๑ * ๒(๑-๒-๓) 
  SPSS 224 English for Further Education and Work 1 *   
  วกกฬ ๒๒๕  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน 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   
* สําหรับนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ MU-ELT หรือ TOEIC หรือ TOEFL IBT ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล        
 กําหนดแล้ว สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศลิปศาสตร์หรือรายวิชาของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการกีฬาทดแทนได้ 
  ๒. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ             ไม่น้อยกว่า  ๔๔  หน่วยกิต 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
 วทคม ๑๑๔  เคมีทัว่ไป   ๓(๓-๐-๖) 
 SCCH 114   General Chemistry      
 วทคม ๑๑๙   ปฏิบตักิารเคมี     ๑(๐-๓-๑) 
 SCCH 119    Chemistry Laboratory 
 วทคม ๑๒๓   เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น     ๓(๓-๐-๖) 
 SCCH 123    Fundamental Organic Chemistry 
 วกกฬ ๑๖๑  กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานพ่ือการออกกําลงักาย  ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 161   Fundamental Anatomy for Exercise  
 วกกฬ ๑๖๔  การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 164    Motor Learning   
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 วกกฬ ๒๖๒    กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 262      Basic Functional Anatomy for Exercise  
 วกกฬ ๒๖๓  กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือการออกกําลงักาย  ๒(๑-๒-๓) 
 SPSS 263 Advanced Functional Anatomy for Exercise  
 วกกฬ ๒๖๔  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 264    Biochemistry for Sports Science 
 วกกฬ ๓๕๑  โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑  ๒(๒-๐-๔)
 SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1 
 วกกฬ ๓๕๒  โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒  ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2 
 วกกฬ ๓๕๗  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑  ๖(๐-๔๕-๐)  
 SPSS 357 Field Work 1 
 วกกฬ ๔๕๗  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒     ๖(๐-๔๕-๐)  
 SPSS 457 Field Work 2 
 วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา  ๒(๒-๐-๔) 
 SPEX 241 Sports Equipment and Facilities 
 วกอก ๒๔๓  การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา  ๒(๑-๒-๓) 
 SPEX 243  Psychological Skill Training 
 วกอก ๒๔๔  วิธีสอนทางการกีฬา  ๒(๑-๒-๓) 
 SPEX 244 Sports Pedagogy   
 วกอก ๒๕๐  สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย   ๒(๒-๐-๔) 
 SPEX 250   Hygiene and Safety in Exercise 
 วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล  ๓(๑-๓-๖) 
 SPEX 341   Personal Trainer  
 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพ ๓(๒-๒-๖) 
  องค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ     
 SPEX 342  Sport and Exercise for Holistic Health Promotion  
  for Special Population 
 วกอก ๓๔๗ การจดัการศนูย์ออกกําลงักาย   ๒(๑-๒-๓) 
 SPEX 347 Fitness Center Management   
 วกอก ๔๔๑  กิจกรรมการออกกําลงักายกลุม่   ๒(๑-๒-๓) 
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 SPEX 441  Group Exercise    
  ๓. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา                                      ๓๒  หน่วยกิต     

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
 วกกฬ ๒๘๑  หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา   ๒(๑-๒-๓) 
 SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training 
 วกกฬ ๒๘๒  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    ๓(๒-๒-๖)
 SPSS 282  Physical Fitness Test 
 วกกฬ ๒๘๓  ศาสตร์และศลิป์กินสร้างสขุ  ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating 
 วกกฬ ๒๘๔  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย  ๓(๒-๒-๖) 
 SPSS 284 Exercise and Sports Psychology 
 วกกฬ ๒๘๖  สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๓(๒-๒-๕) 
 SPSS 286  Sports Physiology 1 
 วกกฬ ๓๘๓  โภชนาการการกีฬาและคลนิิก ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 383  Sports and Clinical Nutrition 
 วกกฬ ๓๘๔  เวชศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
 SPSS 384 Sports Medicine  
 วกกฬ ๓๘๑  ชีวกลศาสตร์การกีฬา  ๓(๒-๒-๖) 
 SPSS 381 Sports Biomechanics  
 วกกฬ ๓๘๕  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 385 Physical Fitness Conditioning   
 วกกฬ ๓๘๖  สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๓(๒-๒-๕)  
 SPSS 386  Exercise Physiology 2 
 วกกฬ ๔๘๑  การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ ๒(๑-๒-๓) 
 SPSS 481  First Aid and Resuscitation 
 วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
 SPSS 482  Sports Technology 
  วกกฬ ๔๘๕  เภสชัวิทยาการกีฬา  ๒(๒-๐-๔) 
  SPSS 485    Sports Pharmacology     

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต    
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 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชากีฬา อย่างน้อย ๒ รายวิชา จากกลุ่มวิชากีฬาด้านล่างนี ้
ตามท่ีอาจารย์ ท่ีป รึกษาแนะนําและสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆท่ีทุกคณะ /สถาบันเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีไม่ขดัต่อระเบียบของมหาวิทยาลยั รวมทัง้รายวิชาของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาทกุรายวิชาในทกุหลกัสตูร  

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
           วกกฬ ๑๗๑ วา่ยนํา้ ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 171 Swimming  
   วกกฬ ๑๗๒ กรีฑาลู ่ ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 172 Track Athletics 
   วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสตกิ  ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 173 Gymnastics 
   วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 174 Volleyball 
   วกกฬ ๑๗๕ การฝึกด้วยนํา้หนกั  ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 175 Weight Training   
   วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 176 Basketball 
   วกกฬ ๑๗๗ เทควนัโด ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 177 Taekwondo 
   วกกฬ ๑๗๘ ศลิปะการตอ่สู้ปอ้งกนัตวั ๑(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 ยิมนาสตกิลีลา ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 273 Rhythmic Gymnastics   



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๒๕ 
 

   วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 274 Social Dance 
 วกกฬ ๒๗๕ กรีฑาลาน ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 275 Field Athletics   
 วกกฬ ๒๗๖ ยโูด ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 276 Judo 
 วกกฬ ๒๗๗ ไทชิ-ช่ีกง ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 277 Taichi-Qi Gong 
 วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 278 Lawn Tennis 
 วกกฬ ๒๗๙ เทเบลิเทนนิส ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 279  Table Tennis 
 วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตนั ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 371 Badminton 
 วกกฬ ๓๗๒ แอโรบกิด๊านซ์ ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 372 Aerobic Dance  

 วกกฬ ๓๗๓ เซปัคตะกร้อ ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 373 Sepak Takraw  
 วกกฬ ๓๗๔ ฟตุบอล ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 374 Football 
 วกกฬ ๓๗๕ รักบีฟ้ตุบอล ๑(๐-๒-๑) 
 SPSS 375 Rugby Football 
   วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้ ๑(๐-๒-๑) 
   SPSS 376 Life Saving        
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๒๖ 
 

 
 
  ๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลังกาย 

ปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
มมศท ๑๐๑  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์ * ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ * ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human   Development  
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ **     ๐ 
MUGE 103  Arts of Science for Human Development 
ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ** ๐ 
LATH 100  Art of Using Thai language in Communication   
ศศภอ XXX ภาษาองักฤษ ระดบั X *** ๓(๒-๒-๕) 
LAEN XXX English Level X  
วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 121 General Aspects of Sports Science 
วทคม ๑๑๔ เคมีทัว่ไป  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 114   General Chemistry 
วทคม ๑๑๙  ปฏิบตักิารเคมี * ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 119  Chemistry Laboratory 
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิาสตร์สําหรับวทิยาศาสตร์สขุภาพ   ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 182  Statistics for Health Science    
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี   ๒ 
    รวม  ๑๘ 
 
*    เป็นรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนตอ่เน่ืองทัง้ ๒ ภาคการศกึษา 
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๒๗ 
 

**    เป็นรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนตอ่เน่ืองทัง้ ๒ ภาคการศกึษา และนบัหน่วยกิตลงทะเบียน ในภาค ๒ 
***  วิชาภาษาองักฤษ ลงทะเบียนตามความสามารถของนกัศกึษา 

ปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์ * ๐ 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ * ๐ 
MUGE 102  Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓  ศลิปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์ ** ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts of Science for Human Development 
ศศภท ๑๐๐  ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ** ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100   Arts of Using Thai language in Communication   
ศศภอ XXX  ภาษาองักฤษ ระดบั X *** ๓(๒-๒-๕) 
LAEN XXX  English Level X  
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตักิารเคมี * ๐ 
SCCH 119   Chemistry Laboratory 
วทคม ๑๒๓  เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น      ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 123   Fundamental Organic Chemistry 
วกกฬ ๑๒๒  ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา     ๑(๑-๐-๒)
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports 
วกกฬ ๑๖๑  กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานพ่ือการออกกําลงักาย  ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 161    Fundamental Anatomy for Exercise  
วกกฬ ๑๖๔  การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 164  Motor Learning   
วทฟส ๑๕๙  ฟิสกิส์เบือ้งต้นสําหรับวทิยาศาสตร์สขุภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 159    Elementary Physics for Health Science  
จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศกึษากบัการพฒันาภาวะผู้ นํา  ๒(๑-๒-๓) 
CEGE 201  Contemplative Education and Leadership Development    
      รวม  ๒๑ 
*    เป็นรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนตอ่เน่ืองทัง้ ๒ ภาคการศกึษา และนบัหน่วยกิตลงทะเบียน ในภาค ๑ 
**    เป็นรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนตอ่เน่ืองทัง้ ๒ ภาคการศกึษา 
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๒๘ 
 

***  วิชาภาษาองักฤษ ลงทะเบียนตามความสามารถของนกัศกึษา 
**** สิน้ภาคการศกึษา นกัศกึษาดงูานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 

ปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกกฬ ๒๒๔  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน ๑ * ๒(๑-๒-๓)
SPSS 224 English for Further Education and Work 1 * 
วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา  ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 241 Sports Equipment and Facilities 
วกอก ๒๔๓  การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา  ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 243  Psychological Skill Training 

วกกฬ ๒๖๒  กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 262    Basic Functional Anatomy for Exercise  
วกกฬ ๒๘๑  หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา   ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 281 Scientific Principles of Sport Training   
วกกฬ ๒๘๒  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย        ๓(๒-๒-๖)
SPSS 282  Physical Fitness Test 
XXXX XXX วิชาศกึษาทัว่ไป  ๒ 
XXXX XXX วิชาศกึษาทัว่ไป  ๒  
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี  ๒  
 
     รวม ๑๙ 
 
 
 
* สําหรับนกัศกึษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์ MU-ELT หรือ TOEIC หรือ TOEFL IBT ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลกําหนดแล้ว   
 สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศิลปะศาสตร์ หรือ วิชาเฉพาะของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ทดแทนได้ 
*** สิน้ภาคการศกึษา นกัศกึษาดงูานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ 
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๒๙ 
 

 
 

ปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกกฬ ๒๒๕  ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน ๒ * ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 225  English for Further Education and Work 2 * 
วกกฬ ๒๖๓  กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือการออกกําลงักาย   ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 263    Advanced Functional Anatomy for Exercise  
วกกฬ ๒๖๔  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 264    Biochemistry for Sports Science 
วกกฬ ๒๘๓  ศาสตร์และศลิป์กินสร้างสขุ  ๒(๒-๐-๔)
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating 
วกกฬ ๒๘๔  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology  
วกกฬ ๒๘๖  สรีรวิทยาการกีฬา ๑  ๓(๒-๒-๕)
SPSS 286  Sports Physiology 1 
XXXX XXX วิชาศกึษาทัว่ไป   ๒ 
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี   ๒ 
 
      รวม  ๑๘ 
 
 
* สําหรับนกัศกึษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์ MU-ELT หรือ TOEIC หรือ TOEFL IBT ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลกําหนดแล้ว   
 สามารถเลือกวิชาภาษาของคณะศิลปะศาสตร์หรือวิชาเฉพาะของวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ทดแทนได้ 
**** ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คา่ยยวุชนฤดรู้อน Summer Youth Camp 
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๓๐ 
 

 
 
 

ปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล           ๓(๑-๓-๖) 
SPEX 341   Personal Trainer  
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ   ๓(๒-๒-๖) 
SPEX 342  Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special Population 
วกกฬ ๓๕๑  โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔)
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1 
วกกฬ ๓๘๓  โภชนาการการกีฬาและคลนิิก ๒(๒-๐-๔)
SPSS 383  Sports and Clinical Nutrition 
วกกฬ ๓๘๔  เวชศาสตร์การกีฬา  ๓(๒-๒-๖)
SPSS 384 Sports Medicine  
วกกฬ ๓๘๑  ชีวกลศาสตร์การกีฬา  ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 381 Sports Biomechanics  
วกกฬ ๓๘๕  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning   
วกกฬ ๓๘๖  สรีรวิทยาการกีฬา ๒   ๓(๒-๒-๕)
SPSS 386  Sports Physiology 2 
     รวม  ๒๑ 
 
 

ปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกกฬ ๓๕๒  โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2 
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๓๑ 
 

วกกฬ ๓๕๗  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐)  
SPSS 357 Field Work 1    
     รวม  ๗ 

ปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษา ที่ ๑ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกกฬ ๔๒๓  กฎหมายการกีฬา   ๑(๑-๐-๒) 
SPSS 423 Legal Aspects of Sports   
วกอก ๔๔๑  กิจกรรมการออกกําลงักายกลุม่  ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 441  Group Exercise  
วกกฬ ๔๘๑  การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ ๒(๑-๒-๓)
SPSS 481 First Aid and Resuscitation 
วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา  ๒(๒-๐-๔)
SPSS 482  Sports Technology  
วกกฬ ๔๘๕  เภสชัวิทยาการกีฬา    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 485    Sports Pharmacology     
XXXX XXX วิชาศกึษาทัว่ไป   ๒ 
     รวม ๑๑ 
 
*** สิน้ภาคการศกึษา นกัศกึษานําเสนอโครงงานในท่ีประชมุอาจารย์และนกัศกึษา 
 
 
 

ปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษา ที่ ๒ 

หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า)  
วกกฬ ๔๕๗  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐)  
SPSS 457 Field Work 2     
     รวม  ๖ 
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 ๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพท์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) แสดงในภาคผนวก ๔ 
 ๓.๑.๖ คาํอธิบายรายวิชา     
  แสดงคําอธิบายรายวชิาของทกุรายวิชาในหลกัสตูร แยกตามหมวดวิชาและเรียงชัน้ปี 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

รายวชิาที่สอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหดิลที่ส่งมาจากคณะ/สถาบันต่างๆ 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพฒันามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
 ความหมาย ความสําคญั และความสมัพนัธ์ของวิชาศึกษาทัว่ไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ 
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ
ปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์/สถานการณ์ เพ่ือคณุประโยชน์ตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม การประยกุต์ความรู้
เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
 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 

รายวชิาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มมศท ๑๐๒ สังคมศกึษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
 หลักการและทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาท่ีสําคัญของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
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เหตกุารณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรือแนวทางปรับปรุง
พฒันาเหตกุารณ์ สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
 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 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
 มนุษยภาพในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต เหตุการณ์  สถานการณ์  ปัญหาเก่ียวกับ
วิวฒันาการท่ีสําคญัทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์ สถานการณ์ เพ่ือคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืน 
และสงัคม การประยกุต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
 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 ทกัษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่      ๒(๒-๐-๔) 
SHSS 112 Life Skill for Modern Living 

  วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของสังคมยุคใหม่ต่อชีวิตทางกาย ทางสังคม และ
สขุภาพทางจิต ปัญหา(ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิ่งแวดล้อม ความเครียด  
ความว้าเหว่ โดดเด่ียว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ฟุ้งซ่านของจิต การขาด
เปา้หมายในชีวิต) มลูเหต ุ(สมทุยั) ของวิกฤติชีวิต ในสงัคมยคุใหม่ หลกัของการดําเนินชีวิตในสงัคมยคุ
ใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตท่ีมีดุลยภาพและเป็นสุขในท่ามกลางการ
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เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคม (มรรค) เช่น การฝึกสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ การออกกําลงักาย
อย่างรู้เห็น (โยคะ ไทเก็ก) การสร้างสงัคมกลัยาณมิตร ทกัษะการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีสมานฉนัท์โดย
สามารถยอมทนตอ่ความแตกตา่งได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมลู และการเป็น 
สมาชิกท่ีรับผิดชอบและมีจิตสํานกึในสงัคมสาธารณะ 
  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 

รายวชิาที่สอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication  
  ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
และการคดิ เพ่ือการส่ือสารได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
  The arts of using the Thai language and speaking, listening, reading, writing, and 
thinking skills for an accurate and appropriate communication 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดบั ๑   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
  โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศพัท์ภาษาองักฤษในบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษใน 
ชีวิตประจําวนั ในลกัษณะของบรูณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ รวมทัง้กลยทุธ์
ในการอ่านบทความ การเขียนในระดบัประโยค การฟังเพ่ือจบัใจความสําคญั การออกเสียง และการพดู
ส่ือสารในชัน้เรียนระดบับทสนทนา 
  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 ภาษาอังกฤษระดบั ๒    ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104  English Level 2 
  คําศพัท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบนั ทักษะ   
การสนทนาในกลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมตุิในสถานการณ์ต่าง ทกัษะการเขียนในระดบัย่อหน้า และ  
เนือ้หาการอา่นและการฟังเร่ืองตา่งๆ 
 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 ภาษาอังกฤษระดบั ๓  ๓(๒-๒-๕)  
LAEN 105  English Level 3  
 กลยทุธ์ท่ีสําคญัในทกัษะการใช้ภาษาทัง้ส่ี การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพดูใน
ชีวิตประจําวนั และการเขียนระดบัย่อหน้าและเรียงความสัน้ๆ รวมทัง้ทกัษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออก
เสียงและคําศพัท์ เน้น ภาษาองักฤษท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัและการอ่านเชิงวิชาการ และเนือ้หาเก่ียวกบั
สงัคมโลก  
 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 ภาษาอังกฤษระดบั ๔  ๓(๒-๒-๕)  
LAEN 106  English Level 4  
 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และ  
เนือ้หาทางวิชาการ เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้
นักศึกษารู้เก่ียวกับสังคมโลก ฝึกการ ฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากส่ือมัลติมีเดียและ
อินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การ ฝึกพูดในท่ีชุมชน การนําเสนอและการทํา
บทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและ บรรณานุกรม ทัง้นีร้วมทัง้การฝึก
ทกัษะยอ่ย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศพัท์ในบริบทท่ีเหมาะสม 
 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, 
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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 มนุษย์กับความสามารถในการส่ือสาร     ๓(๓-๐-๖) 
LAFE 131  Man and Communicative Competence 
  มนษุย์กบัความสามารถในการส่ือสาร ประวตัิและพฒันาการของการส่ือสาร การใช้ภาษา
ในการส่ือสาร ภาษาในแง่ท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัของการส่ือสารของมนุษย์ ทฤษฎีการส่ือสารเบือ้งต้น 
รูปแบบต่างๆของภาษา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการส่ือสารแต่ละประเภท รวมทัง้การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีประเภทตา่งๆ 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 
            หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ปรัชญาในการดํารงชีวิต ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวัเอง การมีความรู้
และคณุธรรม การปรับตวัตามสถานการณ์ แนวคิดและองค์ประกอบของคณุภาพชีวิต ตวับ่งชีค้ณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสงัคม  
 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 การคดิและวเิคราะห์อย่างใช้เหตุผล   ๓(๓-๐-๖) 
LAFE 144  Critical Thinking and Analysis 
 หลกัการและกฎเกณฑ์การใช้เหตผุลท่ีดี การนําหลกัการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการ  
คดิและการวิเคราะห์ การแสดงความคดิในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาด 
 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 
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๓๗ 
 

ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการส่ือสาร     ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 262   Listening and Speaking for Communication 
 การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวนั การอภิปราย   
วจันกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทาง
วิชาการ ขา่วสาร รายงานข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ  
 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 การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร    ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263  Reading and Writing for Communication 
 การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและ
วิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงาน
ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ  
 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 
 แนวคิดพืน้ฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักใน
ทรรศนะของ โสเครติส เพลโต อริสโตเติล รุสโซ ซาร์ทร์ ซีโมน เดอ โบวัวร์ และ ฟรอยด์ ความรักกับ
จริยธรรม ปัญหาเก่ียวกบัความรัก ความรักอดุมคต ิความรักตามหลกัพระพทุธศาสนาและศาสนาคริสต์ 
 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 

รายวชิาที่สอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ  ๓(๓-๐-๖) 
SCID 101  Integrated Science 
 วิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ พลงังานใน
รูปแบบต่างๆ แหล่งพลงังาน การนําไปใช้และการอนรัุกษ์ สิ่งมีชีวิตและพฒันาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกบั
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การเปล่ียนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของการขนสง่และการสื่อสาร แนวโน้มการพฒันา วิทยาศาสตร์ในอนาคต  
 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 ฟิสิกส์เบือ้งต้นสาํหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science 
  กลศาสตร์ของการเคล่ือนท่ี และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร 
กลศาสตร์ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อณุหภมูิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ 
คล่ืนและสมบตัิของคล่ืน หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และ
อิเลก็ทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  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 

วทคณ ๑๘๒สถติศิาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 
  แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์
ต่างๆ การแปลความค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชกัตวัอย่างเพ่ือให้ได้ตวัแทนท่ีดีของประชากรและการ
นําไปใช้ในการประมาณคา่และการทดสอบสมมตุฐิาน  
  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 

รายวชิาที่สอนโดยคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

สวศท ๑๐๐  โลกและธรรมชาต ิ ๓(๓-๐-๖) 
ENGE 100  The Earth and Nature  
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  หลักการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ระบบพลวัต สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์        
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชมุชนมนษุย์สมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม
และท รัพยากรธรรมชาติ กิ จกรรมของมนุษ ย์ ท่ี ส่ งผลกระทบ โดยตรงต่อสิ่ งแวด ล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย นํา้ ดนิ แร่ธาต ุป่าไม้ สตัว์ป่า พลงังาน อากาศ เสียง มลูฝอย และกาก
ของเสียอนัตราย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบนั และวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและ
ประเทศอ่ืน แนวทางการจดัการสิง่แวดล้อมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 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 

สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภยัในชีวติประจาํวัน  ๓(๓-๐-๖) 
ENGE 104  Danger and Safety in Daily Life 
 อันตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากมนุษย์ หรือธรรมชาติในชีวิตประจําวัน จากกิจกรรมในบ้าน 
สถานท่ีทํางาน การเลน่กีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อตุสาหกรรม วตัถอุนัตราย สารกมัมนัตรังสี ไฟฟ้า 
อคัคีภยั แผ่นดินไหว นํา้ท่วมฉบัพลนั สารพิษ เชือ้โรค อาหาร ยา สิง่เสพติดให้โทษ อาชญากรรม การก่อ
วินาศกรรม อุบตัิภยัจากการจราจรขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อนัตรายจากการแพร่ และรับข้อมูล
ข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการจัดการตอบสนองต่อความเส่ียง และความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่บคุคล ทรัพย์สนิ และสิง่แวดล้อม 
 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 

รายวชิาที่สอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

วศคพ ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
EGCO 342  Information Technology in Daily Life 
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 แนะนําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสงัคม
สมยัใหม่ โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ระบบฐานข้อมลูและคลงัข้อมลู ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจและปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ 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 

รายวชิาที่สอนโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา 

ศศศศ ๑๐๒ การคดิเชิงวพิากษ์ ๓(๓-๐-๖) 
CRRS 102  Critical Thinking 
           ชีวิต การคิด และวิธีคิด ลักษณะของ “การคิดเชิงวิพากษ์” ความสําคัญของการคิดเชิง
วิพากษ์ต่อการพฒันาตนการมีชีวิตในยคุข่าวสารข้อมลู การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัความจริงของชีวิต
และโลก ธรรมชาติของความดีและความเลว ความถูกและความผิด การใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์ใน
ชีวิตประจําวนั  
           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 

รายวชิาที่สอนโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วจิักษ์        ๒(๒-๐-๔) 
MSMS 107  Film Appreciation  
  คําจํากัดความบทบาทและหน้าท่ีของภาพยนตร์ การสํารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวตั ิ
พฒันาการ ของภาพยนตร์ ในโลกภาพยนตร์ตะวนัตก ตะวนัออก และภาพยนตร์ไทยองค์ประกอบการ   
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การสํารวจภาพยนตร์ หลกัการประเมินสนุทรีย์ของภาพยนตร์ 
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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 

รายวชิาที่สอนโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชีวิต   ๒(๑-๒-๓) 
SPGE 119 Health for Life 
  แนวคิดและหลกัการสุขภาพเชิงบูรณาการและองค์รวม คุณค่า ความหมาย และความ
เช่ือมโยงระหว่างสุขภาพเชิงบูราการ และองค์รวมกับวิถีชีวิตและสังคมท่ีหลากหลาย การประยุกต์      
สหวิทยาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญาเชิงบูรณาการและองค์รวมอย่าง
สร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียน
พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นการถอดบทเรียน การสํารวจและออกแบบการเรียนรู้ร่วมกนั 

  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 
  หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ในการข่ีจกัรยาน การเตรียมความพร้อมทาง
ร่างกายและจิตใจของนกัป่ันจกัรยาน ประโยชน์ หลกัการพืน้ฐาน ทกัษะการข่ีจกัรยาน ความปลอดภยั 
กฎ กติกา มารยาทในการข่ีจักรยาน ระเบียบปฏิบตัิในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวและ
นนัทนาการรอบมหาวิทยาลยั 
      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 

รายวชิาที่สอนโดยศูนย์จติตปัญญาศกึษา 

จศศท ๒๐๑ จติตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้นํา    ๒(๑-๒-๓) 
CEGE 201  Contemplative Education and Leadership  Development 
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 แนวคิดความเป็นผู้ นํา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ นํา การรู้จัก
ตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน กระบวนการกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงมิติภายในสู่วิถีชีวิตท่ีสมดลุและมีความสขุ การ
สร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้ในระดบับคุคล องค์กร และสงัคม   
 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 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 

วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวทิยาศาสตร์การกีฬา  ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 121 General Aspects of Sports Science 
 ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ขอบข่าย วิวัฒนาการความรู้พืน้ฐาน 
ศกึษาความเก่ียวข้องของวิทยาศาสตร์การกีฬา กบัพลศกึษา การประยกุต์ใช้ในปัจจบุนัและแนวโน้มใน
อนาคต องค์กรท่ีปฏิบตังิานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 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 จริยธรรมในการเป็นผู้ เลน่ ผู้ชม และผู้ตดัสนิกีฬา นํา้ใจนกักีฬา  
 Philosophy of sports, ethics of athletes, sports spectators, sports officiating, 
sportsmanship 

วกกฬ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและการทาํงาน ๑  ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 224 English for Further Education and Work 1   
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ไวยากรณ์ท่ีสําคญัเพ่ือการศกึษาต่อและการ
ทํางานทัว่ไป 
 Listening, speaking, reading, and writing skills; English structure and grammar 
for  further education and work 

วกกฬ ๒๒๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและการทาํงาน ๒ ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 225 English for Further Education and Work 2   
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 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน คําศพัท์และไวยากรณ์ท่ีสําคญัท่ีใช้ในการศึกษาต่อและการ
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 
 กฎหมายทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กฎหมายเก่ียวกบัการ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา และการเรียกคา่สินไหมชดเชย การประกนั
สขุภาพ และการประกนัอบุตัเิหต ุ
 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 
 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ       

วทคม ๑๑๔ เคมีทั่วไป   ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 114 General Chemistry      
 โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดลุเคมี สมดลุของไอออน ไฟฟา้เคมี ตารางธาตปัุจจบุนั 
 Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions; colloids, 
chemical, thermodynamics, chemical kinetics; chemical equilibria, ionic equilibria, 
electrochemistry, the present periodic table 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัตกิารเคมี    ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 119  Chemistry Laboratory 
 ทดลองเคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย์เบือ้งต้น ได้แก่ ความคาดเคล่ือนและเลขนยัสําคญั การ
เตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจําลองศกึษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดลุเคมี 
กฎ อัตราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารีดอกซ์ การจําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ
ไฮโดรคาร์บอน อลักอฮอล์ ฟีนอล อลัดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพนัธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและ 
เอมีน 
 Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e. g.  errors, 
significant numbers, precision and accuracy,  preparation of solution, acid-base titration; the  
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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 เคมีอนิทรีย์เบือ้งต้น    ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 123  Fundamental Organic Chemistry 
 พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านช่ือสารประกอบอินทรีย์ 
ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน        
แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ 
คีโตน กรดคาร์บอกซลิกิและอนพุนัธ์ 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 กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานพื่อการออกกาํลังกาย  ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 161   Fundamental Anatomy for Exercise  
 ศพัท์กายวิภาค โครงสร้างร่างกาย แนวและแกนการเคล่ือนท่ี กระดูกและเนือ้เย่ือ ระบบ
ประสาทและอวยัวะภายใน กายวิภาคศาสตร์ท่ีนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องรู้ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์
ในงานเวชศาสตร์การกีฬา ความสมัพนัธ์ของกายวิภาคศาสตร์กบัการบาดเจ็บจากการออกกําลงักาย  
 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 การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔)
SPSS 164 Motor Learning 
 การเรียนรู้ทักษะกลไกขัน้พืน้ฐาน กระบวนการเรียนรู้ทักษะกลไก และ การควบคุมการ
เคล่ือนไหวด้วยระบบประสาทกล้ามเนือ้ จิตวิทยาการเรียนรู้ ทกัษะกลไกท่ีจําเป็นสําหรับนกักีฬา การฝึก 
การทําซํา้ และ การเรียนรู้ทกัษะกลไกทางกีฬาท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถภาพทางกาย ความสมัพนัธ์ระหว่าง
อาย ุเพศ และพฒันาการของการเกิดทกัษะ 
 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 
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วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขัน้พืน้ฐานเพื่อการออกกาํลังกาย   ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 262   Basic Functional Anatomy for Exercise  
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานพื่อการออกกาํลังกาย  
 การทํางานของร่างกายในการออกกําลงักาย การเคล่ือนท่ีพืน้ฐานเฉพาะส่วนของอวยัวะ
โดยใช้นํา้หนกัตวัและการฝึกด้วยอปุกรณ์เสริมท่ีปลอดภยั 
 Functional anatomy; basic movement, body weight techniques, and weight 
training techniques; safety 

วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูงเพื่อการออกกาํลังกาย   ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 263   Advanced Functional Anatomy for Exercise  
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขัน้พืน้ฐานเพื่อการออกกาํลังกาย
 การทํางานของร่างกายในการออกกําลงักายท่ีซับซ้อน เทคนิควิธีการฝึกท่ีใช้กล้ามเนือ้
หลายกลุม่ของอวยัวะโดยใช้นํา้หนกัตวัและการฝึกด้วยอปุกรณ์เสริมท่ีปลอดภยั 
 Functional anatomy; body weight techniques for combination of muscles, and 
weight training techniques; safety 

วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 264 Biochemistry for Sports Science 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคม ๑๒๓ เคมีอนิทรีย์เบือ้งต้น    
 โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลท่ีสําคญัของร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี 
และการควบคมุการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ของสารชีวโมเลกุล โครงสร้าง หน้าท่ีและการทํางานของ
เอนไซม์ การแสดงออกของยีนและเทคนิคต่างๆทางอณูชีววิทยาท่ีใช้ในการศึกษายีน การทําหน้าท่ีของ
ฮอร์โมนและโภชนาการท่ีเหมาะสมกบับคุคลประเภทตา่งๆรวมทัง้นกักีฬา 
 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 โครงงานเก่ียวกับการออกกาํลังกายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 351 Bachelor Project in Exercise and Sports 1 
 หลักการทําโครงงานระดับปริญญาตรีผ่านกระบวนการสัมมนาและกระบวนการวิจัย
เบือ้งต้น  
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 Principles of bachelor project, process of seminar and basic research 
methodology 
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกับการออกกาํลังกายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 352 Bachelor Project in Exercise and Sports 2 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :  วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกับการออกกาํลังกายและการกีฬา ๑ 
 ดําเนินการโครงงานระดบัปริญญาตรีตามโครงร่างท่ีนําเสนอ การเขียนสรุปรายงาน 
 Project implementation after having approved; project report writing 

วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
SPSS 357 Field Work 1 
 ฝึกปฏิบตัิงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสัง่สมประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน มุ่งเน้นการให้บริการสนองความต้องการของ
ผู้ รับบริการตามจรรยาบรรณอาชีพ  
 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 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
SPSS 457 Field Work 2 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ 
 ฝึกปฏิบตัิงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาท่ีพบในการทํางาน  โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายและวิจารณญาณในการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม   
 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 อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 241 Sports Equipment and Facilities 
 ประเภทของสนามกีฬา ศนูย์ฝึกกีฬา อปุกรณ์กีฬาและการเก็บรักษา และการจดักายภาพ
ในศูนย์กีฬา อุปกรณ์ในศูนย์ออกกําลงักาย และสถาปัตยกรรมทางกีฬา การจัดระบบและการบริหาร
จดัการสนามกีฬาให้เกิดประสทิธิภาพ 
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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 การฝึกทกัษะทางจติวทิยา ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 243 Psychological Skill Training 
 เทคนิคการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาแบบจิตคมุกายและแบบกายคมุจิต เพ่ือความแข็งแกร่ง
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 
 หลกัการและวิธีการสอนทางการกีฬา การเขียนบนัทึกการสอน ขัน้ตอนการสอน กลวิธีใน
การสอน จิตวิทยาในการสอน บคุลกิลกัษณะการเป็นผู้ นําทางกีฬา การประเมินผลการสอนกีฬา 
 Principles of teaching sports; strategies of teaching; psychology in teaching; 
leaders’ personality; sport teaching evaluation 

วกอก ๒๕๐ สุขอนามัยและความปลอดภยัในการออกกาํลังกาย ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 250 Hygiene and Safety in Exercise 
 หลกัการ วิธีการปฏิบตัเิร่ืองสขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักายและเลน่กีฬา   
 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 
 การฝึกทางกายเฉพาะบุคคล การวางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกาย วิธีการฝึกท่ี
เหมาะสม 
กับบุคคล การเป็นผู้ นําหรือครูฝึกในสถานออกกําลงักาย หรือศูนย์กีฬา บุลิกภาพและพฤติกรรมการ
ส่ือสาร 
 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 

วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกาํลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม ๓(๒-๒-๖) 
 สาํหรับบุคคลพเิศษ   
SPEX 342 Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special Population 
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 หลกัการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การใช้การออกกําลงักายเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
เสริมสขุภาพสมรรถภาพและป้องกันโรค การออกแบบโปรแกรมการออกกําลงักายสําหรับผู้ ท่ีมีความ
เส่ียงและสําหรับบคุคลหรือกลุม่คนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือมีความกงัวลเร่ืองสขุภาพ ทกัษะการเป็น
ผู้ นําและการให้คําปรึกษา  
 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 การจัดการศูนย์ออกกาํลังกาย ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 347 Fitness Center Management 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกอก ๒๔๗ การจัดการโครงการ  
 หลกัการบริหารศูนย์ออกกําลงักายตามมาตรฐานสากล ระบบการดําเนินงานเชิงธุรกิจ 
ออกแบบโปรแกรมการออกกําลงักายและกําหนดราคา ปัญหาท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจของศนูย์
การออกกําลงักายจริยธรรมการดําเนินงานเชิงธุรกิจ 
 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 กิจกรรมการออกกาํลังกายกลุ่ม ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 441 Group Exercise 
 การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของการออกกําลังกายแบบกิจกรรมกลุ่ม 
ทกัษะการเคล่ือนไหวในกิจกรรมการออกกําลงักายกลุม่ กิจกรรมกลุ่มรูปแบบตา่งๆ และความปลอดภยั 
 Physical and mental fitness preparations for group exercise; principles of group 
exercise training; skills and safety 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วกกฬ ๒๘๑ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 281   Scientific Principles of Sport Training   
 การประยกุต์ความรู้ทางสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และ 
หลักการฝึกทางด้านกีฬา เพ่ือนํามาสู่การศึกษารายละเอียดท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวาง
แผนการฝึกซ้อมกีฬา และพฒันาประสทิธิภาพในการเลน่กีฬาท่ีเฉพาะด้าน เพ่ือสง่ผลตอ่การพฒันากีฬา
อยา่งเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการประยกุต์ หลกัทฤษฎีของการฝึกสูก่ารปฏิบตัใินกีฬา 
 Application of physiology, biomechanics, psychology, nutrition and principle of 
sport training to improve athletes’ performances; components in the sports training program 
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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  
 หลกัการ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยทัว่ไป แบบทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การ  
ทดสอบทางกายโดยใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบตัิการ และในภาคสนาม การประเมินผล  
และการให้คําแนะนําเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถภาพ 
 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 ศาสตร์และศลิป์กินสร้างสุข ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 283 Science and Arts of Healthy Eating 
 แนวคิด หลกัการ ตัวอย่าง ความสมัพันธ์ และวิธีการปฏิบัติเร่ืองอาหารและโภชนาการ
ทัว่ไปกบัสขุภาพองค์รวมเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ    
 Concepts, principles, examples, relationships and practical methods associated 
with food and general nutrition and holistic health for health promotion 

วกกฬ ๒๘๔ จติวิทยาการกีฬาและการออกกาํลังกาย ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 284 Exercise and Sports Psychology 
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาในการฝึกซ้อมและแขง่ขนั ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบตอ่
อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียนรู้ การรับรู้ และสภาวะร่างกายในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
ผู้ นําและเทคนิคการส่ือสาร การทดสอบ การวดั 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 สรีรวทิยาการกีฬา ๑ ๓(๒-๒-๕) 
SPSS 286  Sports physiology 1 
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 บทนําสรีรวิทยา หน้าท่ีและกลไกการทํางานของระบบประสาทและการเคล่ือนไหว ระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบหวัใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ เทคโนโลยีในการตรวจวดั
การทํางานทางสรีรวิทยาและฝึกปฏิบตักิาร 
 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 ชีวกลศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 381  Sports Biomechanics 
 หลกักลศาสตร์พืน้ฐานท่ีใช้การเคล่ือนไหวของมนุษย์ทัง้ด้านการออกกําลงักายและกีฬา 
หลักชีวกลศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ กลศาสตร์ของไหล เคร่ืองมือพืน้ฐานทาง          
ชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการออกกําลงักายและกีฬาในเชิง 2 มิต ิ
 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 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสุข 
 แนวคิด หลักการ วิธีการ และวิธีปฏิบัติด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสมรรถภาพท่ีดี
สําหรับนกักีฬาและผู้ออกกําลงักาย รวมถึงเพ่ือช่วยสร้างเสริมสขุภาพผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รังบางโรค    
 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 เวชศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 384 Sports Medicine 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อการออกกาํลังกาย 
  วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขัน้พืน้ฐานเพื่อการออกกาํลังกาย 
  วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูงเพื่อการออกกาํลังกาย 
 แรงและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเนือ้เย่ือเม่ือมีแรงมากระทํา วิธีการช่วยลดแรง   
ท่ีมากระทําตอ่ร่างกาย กลไกการบาดเจ็บ ลกัษณะการบาดเจ็บท่ีผิวหนงั เนือ้เย่ือออ่น กระดกู กล้ามเนือ้ 
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ข้อต่อ เอ็นตามความรุนแรง ระดบัของการบาดเจ็บ สาเหตแุละการป้องกนัการบาดเจ็บ การบาดเจ็บท่ี
เกิดจากสิง่แวดล้อม การบาดเจ็บตามสว่นตา่งๆของร่างกายท่ีพบบอ่ย การวินิจฉยั การดแูลรักษา การใช้
แถบผ้ากาวในการยดึหรือดามข้อท่ีบาดเจ็บ 
 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 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 385 Physical Fitness Conditioning 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 องค์ประกอบในการพฒันาขีดความสามารถของนักกีฬา หลกัการฝึก การเขียนแผนการ
ฝึกซ้อม ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การฝึกซ้อม การประเมินนกักีฬาเพ่ือพฒันาความสามารถ 
 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 สรีรวทิยาการกีฬา ๒ ๓(๒-๒-๕) 
SPSS 386  Sports physiology 2 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ 
 การตอบสนองและการปรับตวัทางสรีรวิทยาของระบบตา่งในร่างกายตอ่การออกกําลงักาย
และการฝึก อาทิ การเผาผลาญพลงังาน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหวัใจและการไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ฮอร์โมน สมดุลของของเหลวและเกลือแร่ การออกกําลงักายในสภาพแวดล้อมท่ี
รุนแรง และการฟื้นคืนตวั การตรวจวัดสมรรถนะการทํางานของร่างกายโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการ
ทดสอบทางห้องปฏิบตักิาร  
 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 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การกีฬา 
 ทักษะการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน การตรวจ
สญัญาณชีพ การห้ามเลือด การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ผู้ ป่วยหมด
สต ิช็อค และตกเลือด การดาม การใช้ผ้าพยงุแขน การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย การช่วยคนจมนํา้ ได้รับสารพิษ 
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ไฟไหม้ สตัว์พิษ การจดัเตรียมยาสามญัประจําบ้านเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลประจําสนาม การผาย
ปอด ป๊ัมหวัใจในการช่วยชีวิตเบือ้งต้น 
 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 
 เทคโนโลยีปัจจบุนัท่ีใช้ในการออกกําลงักาย ฝึกซ้อมและแขง่ขนักีฬา 
 Technology in recent day for exercise, sport training, and competition 

วกกฬ ๔๘๕ เภสัชวิทยาการกีฬา  ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 458 Sports Pharmacology   
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 การใช้ยาอย่างเหมาะสมกบัการกีฬาและการบาดเจ็บ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของยา  
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ยาท่ีนักกีฬาสามารถใช้ได้อ้วยตนเอง ยาท่ีต้องได้รับการแนะนําจากแพทย์ 
ความเช่ือและความเป็นจริงเร่ืองสารกระตุ้นและสารต้องห้ามทางการกีฬา 
 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 ว่ายนํา้ ๑(๐-๒-๑)
SPSS 171 Swimming  
 ทักษะการว่ายนํา้ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา 
อปุกรณ์ 
 Swimming skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๗๒ กรีฑาลู่ ๑(๐-๒-๑)
SPSS 172 Track Athletics 
 ทักษะการวิ่งในลู่วิ่ง  กฎกติกามารยาท  การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
 Track athletics skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance  
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วกกฬ ๑๗๓ ยมินาสตกิ  ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 173 Gymnastics 
 ทักษะการม้วนหน้า ม้วนหลัง การทรงตวั สปริงตวั กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและ
ความปลอดภยัในการเลน่ยิมนาสตกิ  การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Basic skills; forward and  backward roll, balancing, spring; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 174 Volleyball 
 ทักษะการเล่นลูกมือล่างมือบน การเสิร์ฟ การสกัดกัน้ การตบและการเล่นทีม กฎกติกา
มารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Basic skills; body position, serving, volley, bumping, individual attack and 
defense techniques; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance  

วกกฬ ๑๗๕ การฝึกด้วยนํา้หนัก ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 175  Weight Training 
 พืน้ฐานการฝึกด้วยนํา้หนกั ท่าบริหารกบักลไกการทํางานของกล้ามเนือ้ ประเภทและชนิด
ของอปุกรณ์ รูปแบบและวิธีการฝึกด้วยนํา้หนกัเพ่ือพฒันาความแข็งแรงของนกักีฬา 
 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 
 ทกัษะการเล่นบาสเกตบอล การลงทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั 
การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Basketball skills; team tactics; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance  

วกกฬ ๑๗๗เทควันโด ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 177 Taekwondo 
 ทกัษะเบือ้งต้นการเล่นเทควนัโด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Taekwondo basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance  
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วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตวั ๑(๐-๒-๑)
SPSS 178 The Arts of Self-defense 
 ทกัษะเบือ้งต้นในการตอ่สู้ปอ้งกนัตวั การบาดเจ็บและความปลอดภยั 
 Self-defense basic skills; injuries and safety 

วกกฬ ๑๗๙ เปตอง ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 179 Petanque  
 ทกัษะการเล่นเปตอง  การแข่งเด่ียว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์  
 Petanque skills for individual and team; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance  

วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 271 Fencing  
 ทกัษะเบือ้งต้นการเล่นดาบสากล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Fencing basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance  

วกกฬ ๒๗๒ โยคะ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 272 Yoga 
 ปราณายามะขัน้พืน้ฐาน การเตรียมพร้อมร่างกาย การผ่อนคลายอย่างลึก อาสนะขัน้
พืน้ฐาน การควบคมุการหายใจ 
 Basic pranayama yoga training; body preparation; deep relaxation; basic Asana; 
breathing control 
 

วกกฬ ๒๗๓ ยมินาสตกิลีลา ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 273 Rhythmic Gymnastics   
 ทกัษะพืน้ฐานการเล่นอุปกรณ์ยิมนาสติกลีลา กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Rhythmic gymnastics basic skills; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance  
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วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 274 Social Dance 
 ทักษะพืน้ฐานลีลาศ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
 Social Dance basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance  

วกกฬ ๒๗๕ กรีฑาลาน ๑(๐-๒-๑)  
SPSS 275 Field Athletics 
 ทกัษะพืน้ฐานการเล่นกรีฑาลาน กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Field athletics basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance  

วกกฬ ๒๗๖ ยูโด ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 276 Judo 
 ทักษะพืน้ฐานการล้ม การทุ่ม และการจับยึด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Basic skills; rolling, projection and locking; rules and regulations; injuries and 
safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๒๗๗ไทชิ-ช่ีกง ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 277 Taichi-Qi Gong 
 การเคลื่อนไหวแบบไทชิ-ช่ีกง การเคลื่อนท่ีของร่างกาย การหายใจ การรําท่าตา่งๆ 
 Tai chi-qigong poses; body moving; breathing 

 

วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 278 Lawn Tennis 
 ทักษะการเล่นเทนนิส เทคนิคการแข่งขันประเภทเด่ียวและคู่ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Lawn tennis skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance 
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วกกฬ ๒๗๙เทเบลิเทนนิส ๑(๐-๒-๑)  
SPSS 279  Table Tennis 
 ทกัษะการเล่นเทเบิลเทนนิส เทคนิคการแข่งขนัประเภทเด่ียวและคู่ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Table tennis skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตนั ๑(๐-๒-๑)  
SPSS 371 Badminton 
 ทักษะการเล่นแบดมินตนั เทคนิคการแข่งขนัประเภทเด่ียวและคู่ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Badminton skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๓๗๒ แอโรบกิด๊านซ์ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 372 Aerobic Dance  
 การเต้นแอโรบกิแบบมาตรฐาน บคุลกิภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภยั  
 Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety 

วกกฬ ๓๗๓ เซปัคตะกร้อ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 373 Sepak Takraw  
 ทกัษะพืน้ฐานการเลน่เซปัคตะกร้อ กฎกตกิามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Sepak Takraw basic skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment 
maintenance 

 

วกกฬ ๓๗๔ ฟุตบอล ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 374 Football 
 ทกัษะการเล่นฟุตบอล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
 Football skills; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๓๗๕ รักบีฟุ้ตบอล ๑(๐-๒-๑) 
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SPSS 375 Rugby Football 
 ทักษะการเล่นรักบีฟุ้ตบอล ๗ และ ๑๕ คน กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Rugby football skills; team 7 and 15; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance 

วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้ ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 376 Life Saving        
 ขัน้ตอนการช่วยเหลือคนจมนํา้ การพาคนจมนํา้เข้าฝ่ัง มีและไม่มีอปุกรณ์ช่วย การพาขึน้
จากนํา้ การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
 Algorithm to help drowning people; take drowning people ashore with and 
without auxiliary devices; injuries and safety; equipment maintenance 
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  ๓.๒.๓.๖ รศ.พญ.วิไล คปุต์นิรัตศิยักลุ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
  ๓.๒.๓.๗ รศ.พญ.ปิยะภทัร เดชพระธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
  ๓.๒.๓.๘ อ.พญ.พวงแก้ว ธิตสิกลุชยั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
  ๓.๒.๓.๙ ผศ.ดร.นพ.  เฉลมิชยั  มิตรพนัธ์ ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๐ รศ.ดร.นภทัรธรา  ธีระวลัย์ชยั   ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๑ อ.ดร. สนีุรัตน์  หทยัรักษ์ธรรม ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๒ อ.ดร.ปรีมน  ปณุณกิตเิกษม ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๓ อ.นพ.จริงสวฒัน์  ศริิคณุโชต ิ ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๔ อ.พญ.ณฐัสนีิ  ตัง้กิจงามวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๕ อ.พญ.นารีนาฏ  รัชพงษ์ไทย ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๖ อ.พญ.พทัธมน  เลศิพิชิตกลุ ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๗ อ.พญ.อลีนา  เอือ้สวุรรณกลุ ภาควิชาชีวเคมี  
  ๓.๒.๓.๑๘ อ.อญัชลีกร  โสมเกษตริน ภาควิชาชีวเคมี 
  ๓.๒.๓.๑๙ ผศ.ดร.พญ.พินภทัร ไตรภทัร  ภาควิชาเภสชัวิทยา  
  ๓.๒.๓.๒๐ อ.ดร.นพ.กิตพิงศ์ สนุทราภา  ภาควิชาเภสชัวิทยา  
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  ๓.๒.๓.๒๑ อ.นพ.วีระเทพ ฉตัรธนโชตกิลุ  ภาควิชาเภสชัวิทยา  
  ๓.๒.๓.๒๒ ศ.คลนิิกเกียรตคิณุ พญ.มานี ปิยะอนนัต์    ภาควิชาสตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา  
  ๓.๒.๓.๒๓ รศ.นพ.วิสตูร  ฟองศริิไพบลูย์    ภาควิชานิตเิวชศาสตร์ 
  ๓.๒.๓.๒๔ อ.ดร.ศศมิา  ทองสาย                สถานสง่เสริมการวิจยั 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ๓.๒.๓.๒๕ ผศ.นพ.ไชยพร ยกุเซน็ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน  
  ๓.๒.๓.๒๖ อ.พญ.ภทัรานิษฏ์ ภทัรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน  
  ๓.๒.๓.๒๗ ผศ.ทพญ.ภทัรวดี ลีลาทวีวฒุ ิ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
  ๓.๒.๓.๒๘ อ.ดร.คคันานต์  สรุงบญุมี คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
  ๓.๒.๓.๒๙ ผศ.ประฤดา สริุยนัต์ คณะศลิปศาสตร์   
  ๓.๒.๓.๓๐ อาจารย์ ดร.กรศริิ บญุประกอบ คณะศลิปศาสตร์   
  ๓.๒.๓.๓๑ อ.เฟ่ืองฟา้ ขอบคณุ คณะกายภาพบําบดั 
  ๓.๒.๓.๓๒ อ.ดร.เชาวนี ชพีูรัชน์ สถาบนัโภชนาการ 
  ๓.๒.๓.๓๓ รศ.ดร.กมัปนาท  ภกัดีกลุ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
  ๓.๒.๓.๓๔ อ.ภญ.ชรรินธร เสถียร ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา 
  ๓.๒.๓.๓๕ อ.เดโช นิธิกิตตน์ขจร ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา 
 ๓.๒.๔ อาจารย์พเิศษ  ดงันี ้
  คณาจารย์เกษียณ 
  ๓.๒.๔.๑ รศ.นพ.วิชยั วนดรุงค์วรรณ 
  ๓.๒.๔.๒ รศ.นพ. อตเิรก จิวะพงศ์ 
 ๓.๒.๔.๓ ศ.คลนิิกเกียรตคิณุ นพ.ธีรวฒัน์ กลุทนนัทน์ 
 ๓.๒.๔.๔ ศ.เกียรตคิณุ นพ. อรรถ นานา 
 ๓.๒.๔.๕ ผศ.โอภาส สนิเพิม่สขุสกลุ 
 ๓.๒.๔.๖ รศ.ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ 
 ๓.๒.๔.๗ รศ.ดร.ศริิรัตน์ หิรัญรัตน์     
  ๓.๒.๔.๘ นพ.เรืองศกัดิ ์ศริิผล 
 ๓.๒.๔.๙ รศ.สมควร โพธ์ิทอง 
 ๓.๒.๔.๑๐ คณุศกัดิส์ยาม แสวงไวศยสขุ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 ๓.๒.๔.๑๑ คณุสรุศกัดิ ์เกิดจนัทกึ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
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 ๓.๒.๔.๑๒ คณุนิตยา  เกิดจนัทกึ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
  ๓.๒.๔.๑๓ อ.วิธวราศกัดิ ์อปุถมัภ์นรากร สโมสรฟตุบอลแอร์ฟอร์ช เซน็ทรัล เอฟซี 
  ๓.๒.๔.๑๔ อ.กิจ มีศรีสขุ สโมสรฟตุบอล เลยซตีิ ้อาร์แอร์ไลน์ 
  ๓.๒.๔.๑๕ ดร.ตระการ พนัธุมเลศิรุจี สมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทย 
  ๓.๒.๔.๑๖ ดร.กสุมุาลย์ ประเสริฐศรี สมาคมยิมนาสตกิแห่งประเทศไทย 
  ๓.๒.๔.๑๗ คณุอานนท์ คล่ืนสวุรรณ สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย   
  ๓.๒.๔.๑๘ อ.อิทธิพล ชมพนูชุ สถาบนัการพลศกึษา  
   วิทยาเขตสมทุรสาคร 
  ๓.๒.๔.๑๙ อ.ไกรยศ สดุสะอาด สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและ 
   การพฒันากีฬา คณะสหเวชศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ๓.๒.๔.๒๐ อ.หฤทยั เพชรวเิศษ สาขาวิชากายภาพบําบดั  
   สํานกัวิชาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  
   มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 
 ๓.๒.๔.๒๑ นพ.ไผทวฒุิ อุน่สมบตั ิ    โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 ๓.๒.๔.๒๒ อ.อรรถกร เวชการ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม
 ๓.๒.๔.๒๓ คณุกฤชกร วงษ์ศรีษะ ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา  
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ๓.๒.๔.๒๔ คณุวรพล สมานนัตกลุ กองบริหารการศกึษา  
  สํานกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ๓.๒.๔.๒๕ คณุประสทิธ์ิ  อินทรคช    วิทยากรหนว่ยงานรัฐและเอกชน 
๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนูความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษา โดยมีคูค่วามร่วมมือโดยผ่านความเห็นชอบจากวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาทัง้หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนท่ีมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติงานเป็น 
supervisor ให้ความรู้แก่นกัศึกษาได้ ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศ ทัง้สิน้ ๒ ครัง้ๆละ๑๖ สปัดาห์  
ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคปลาย และชัน้ปีท่ี ๔ ภาคปลาย โดยในแต่ละครัง้นักศึกษาจะเลือกสถานท่ีฝึกและ
ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกันเพ่ือศึกษางานและค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของตนว่าชอบหรือมีความ
ถนดัลกัษณะงานแบบใด หรือยงัขาดความรู้ด้านใดท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเติมอีก หากค้นพบภายหลงัการ
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ฝึกจากสถานท่ีแรกในชัน้ปีท่ี ๓ นักศึกษายงัสามารถกลบัมาศึกษาเพิ่มเติมได้อีกในชัน้ปีท่ี ๔ ภาคต้น
ก่อนไปฝึกงานอีกครัง้ในชัน้ปีท่ี ๔ ภาคปลาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทัง้ด้านความรู้และทกัษะ
การปฏิบตัเิพ่ือการทํางานจริงในอนาคต 
 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   ดงันี ้
 ๔.๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑. แสดงออกถึงพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ี วิญญชูนพงึมี เช่น มีนํา้ใจนกักีฬา  
    ซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบการกระทําของตน 
   ๒. แสดงออกถึงพฤตกิรรมความเป็นผู้ มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎระเบียบ  เข้าใจ    
 วฒันธรรมองค์กร ปรับตวัเข้ากบัองค์กรนัน้ๆได้ 
   ๓. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการเคารพสทิธ์ิของผู้ รับบริการ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  
    ปัจเจกบคุคลและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
   ๔. แสดงออกถึงพฤตกิรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้าใจและสามารถปฏิบตัติาม 
    จรรยาบรรณ จดัการปัญหาทางคณุธรรมจริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจทางจรรยาบรรณ 
    อาชีพได้ 
   ๕. แสดงออกถึงพฤตกิรรมความเป็นผู้ มีจิตสาธารณะเสยีสละเพ่ือสว่นรวม 
 ๔.๑.๒   ด้านความรู้ 
   ๑. อธิบายสาระสําคญัของวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย รวมทัง้ศาสตร์ 
   อ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิตในสงัคมยคุใหม ่เช่น           
วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศลิปศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย  
  ๒. บรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัทิางด้านการออกกําลงักายและการกีฬา 
  ๓. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการขวนขวายแสวงหาความรู้ และจดัการความรู้ 
  
 ๔.๑.๓  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ๑. ประยกุต์หลกัการทางทฤษฎีและปฏิบตัใินการทํางานด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาได้ 
    อยา่งเป็นองค์รวม มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการวางแผน 
   ๒. ประเมินข้อมลู แนวคดิ หลกัฐานจากการค้นคว้าและรวบรวมเพ่ือการแก้ปัญหา 
   ๓. สงัเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคดิ วิเคราะห์ จากการสงัเกต และการ 
    ประเมินสภาพ  
 ๔.๑.๔  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   ๑. ทํางานเป็นทีม แสดงบทบาทผู้ นําและผู้ตามท่ีดีได้  
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   ๒. มีปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่คนท่ีมีความหลากหลาย 
   ๓. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และพฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
 ๔.๑.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑. ใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีในการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือนําเสนอ 
  ๒. ใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆในการสรุปประเดน็และส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานหรือ 
   ผู้ รับบริการ 
   ๓. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร  สืบค้นข้อมลูในการทํางาน  และนําเสนอได้อยา่ง 
    เหมาะสม 
 ๔.๑.๖   ด้านทกัษะพสัิย 
   ๑. สาธิตทกัษะการเคล่ือนไหวและทกัษะกีฬาได้อยา่งถกูต้อง  
   ๒. ชว่ยเหลือดแูลการบาดเจ็บเบือ้งต้นท่ีเกิดจากการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาได้ 
 ๔.๒   ช่วงเวลา 
  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จดัให้ฝึกในภาคปลายชัน้ปีท่ี ๓ และ ปีท่ี ๔  
 ๔.๓   การจัดเวลาและตารางสอน 
    จดัเตม็เวลาในแตล่ะภาคการศกึษา หรือ ไมน้่อยกวา่ ๑๖ สปัดาห์ตอ่ภาคการศกึษา 

วชิา ชัน้ปี ภาคการศกึษา หน่วยกติ 
วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ ๓ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒  ๔ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 ๔.๔   การเตรียมการ      
  การฝึกงานมี ๒ ช่วง คือ ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคปลาย และ ชัน้ปีท่ี ๔ ภาคปลาย วิทยาลยัฯ กําหนด
ตารางเวลาการเตรียมการเพ่ือการเลือกสถานท่ีฝึกงาน ดงันี ้

 

ช่วงเวลา กจิกรรม 
สงิหาคม ประชมุนกัศกึษาเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สงิหาคม “แนะนําสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  

โดย หน่วยงานคู่ความร่วมมือ ท่ีรับเป็นสถานท่ีฝึกงานให้นักศึกษามาให้ข้อมูลเก่ียวกับ
หน่วยงานนัน้ๆ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้ปี ๓ และ ปี ๔ เช่นสถานท่ีตัง้ของหน่วยงาน วิธีการเดินทาง ท่ีพัก
ใกล้เคียง ลกัษณะงาน วิธีการทํางาน สิ่งท่ีนักศึกษาต้องเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการฝึกงาน 
เวลาการทํางาน จํานวนชั่วโมงต่อวัน จํานวนวันต่อสัปดาห์ กฎระเบียบท่ีพึงปฏิบัติ สิ่งท่ี
นกัศึกษาจะได้เรียนรู้จากหน่วยงานนัน้ๆ สวสัดิการท่ีนกัศึกษาอาจจะได้รับขณะฝึกงาน เช่น 
อาหาร เบีย้เลีย้ง เคร่ืองแตง่กาย (ขึน้กบันโยบายของหน่วยงาน) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๖๔ 
 

สงิหาคม-ตลุาคม กรณีท่ีนกัศึกษา ต้องการฝึกงานในหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีวิทยาลยักําหนด นกัศึกษา
ต้องย่ืนหนงัสือเพ่ือขออนมุติัสถานท่ีฝึกงาน หากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาแล้ว
ว่าเป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมเป็นสถานท่ีฝึกงานได้ คือ มีลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาจะได้เรียนรู้
และเพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย และมี 
supervisor ท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือบุคลากรในวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เช่น แพทย์   
นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัดเป็นต้น ให้การสอนและประเมินผลการฝึกงานได้ และมี
ความปลอดภยัในระดบัท่ียอมรับได้ วิทยาลยัฯจะอนมุติัให้หน่วยงานนัน้ๆเป็นสถานท่ีฝึกงาน
ได้ และวิทยาลยัฯจะประสานงานและสง่รายช่ือนกัศกึษาพร้อมอาจารย์นิเทศให้แก่หน่วยงาน
นัน้ๆ 

ตลุาคม นกัศึกษาลงช่ือเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้นักศึกษาปีท่ี๓ และ นกัศึกษาปีท่ี๔  
ซึ่งนักศึกษาทัง้สองชัน้ปีอาจจะไปฝึกงานในท่ีเดียวกัน แต่ผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจะมีระดับท่ี
แตกตา่งกนับางสว่น  

ตลุาคม ประกาศและสง่รายช่ือนกัศกึษาและอาจารย์นิเทศให้แก่หน่วยงาน 
ธนัวาคม “ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 

“การเตรียมตวัและการเตรียมความพร้อมด้านบคุลิกภาพ” 
ธนัวาคม นกัศกึษารับเอกสารรายงานตวัท่ีงานบริการการศกึษา 

มกราคม-เมษายน นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (๑๖ สปัดาห์)  
โดยอาจารย์นิเทศจะไปนิเทศอย่างน้อย ๒ ครัง้ 
(กรณีจําเป็น หากนกัศกึษามีปัญหาในการฝึกงานกบัหน่วยงานนัน้ๆ  
อาจารย์นิเทศสามารถพิจารณานําเสนอให้เปล่ียนสถานท่ีฝึกงานได้) 

พฤษภาคม สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สง่ผลการประเมินตามแบบประเมินท่ีวิทยาลยักําหนด 
พฤษภาคม นักศึกษานําเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งรายงานการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ,   

ส่ือการนําเสนอ คณาจารย์ประเมินผลการนําเสนอตามแบบประเมินท่ีวิทยาลยักําหนด 
พฤษภาคม นักศึกษาทัง้สองชัน้ปี ประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภายหลังการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนใน
ครัง้ตอ่ๆไป 

รายช่ือหน่วยงานคู่ความร่วมมือที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 

1. หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ   
    กายภาพบําบดั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. หน่วยสร้างเสริมสขุภาพ ศิริราชฟิตเนสเซน็เตอร์ 
3. หน่วยเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
4. หน่วยเวชกรรมปอ้งกนั กรมแพทย์ทหารเรือ 
5. สถาบนัโรคทรวงอก 
6. หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแหง่ประเทศไทย 

1. คลนิิคการกีฬาโรงพยาบาลวิชยัเวช 
    อินเตอร์เนชัน่แนล 
2. ศนูย์กีฬานราทร สปอร์ต เซน็เตอร์ 
3. สโมสรพนกังานการบินไทย 
4. ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ รร.อสัสมัชญัธนบรีุ 
5. สโมสรฟตุบอลบางกอกกล๊าส 
6. Cascade Club 
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7. หน่วยออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ กรมอนามยั 
8. สํานกัวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศกึษา 
9. ศนูย์ฝึกพฒันากีฬาราชนาวี ศาลายา (กรมยทุธศกึษาทหารเรือ) 
10. ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติฯ 
11. โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

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

 ๔.๕   กระบวนการประเมินผล     
  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทัง้ ๒ วิชา คือ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ 
สําหรับนกัศกึษาปีท่ี ๓ และ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒ สําหรับนกัศกึษาปีท่ี ๔  
 ๔.๕.๑ ผู้ประเมินผลการปฏิบตังิาน มี ๒ กลุม่ ได้แก่  
   ๑) หน่วยงานท่ีเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเมินผลการปฏิบตัิงานตลอด
ระยะเวลา ๑๖ สปัดาห์ คดิเป็นร้อยละ ๘๐  
   ๒) คณาจารย์และอาจารย์นิเทศประเมินผลการปฏิบัติงานในวันนําเสนอผลการ
ปฏิบตังิาน คดิเป็นร้อยละ ๒๐ 
 ๔.๕.๒ การประเมินผลการศกึษา  

คา่สญัลกัษณ์และเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้
  เกณฑ์ผา่นการประเมิน                      เกณฑ์ไมผ่า่นการประเมิน         
 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 มาตรวัดและประเมินผลใช้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในรายวิชาและ
หลกัสตูร เน่ืองจากนกัศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพสองครัง้ คือ เม่ือเรียนชัน้ปีท่ี ๓ และ ชัน้ปีท่ี ๔ 
ดงันัน้จดุมุ่งหมายในการประเมินจึงมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ซึง่จะชีแ้จงนกัศกึษาก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดงันี ้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วกกฬ ๓๕๗ วกกฬ ๔๕๗ 
 หน่วยงาน อาจารย์ หน่วยงาน อาจารย์ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
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๑. แสดงออกถงึพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ี วิญญชูนพงึมี 
เช่น มีนํา้ใจนกักีฬา ซ่ือสตัย์สจุริต รับผิดชอบการกระทําของตน 
๒. แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผู้ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ
กฎระเบียบ เข้าใจ วฒันธรรมองค์กร ปรับตวัเข้ากบัองค์กรนัน้ๆได้ 
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพสิทธ์ิของผู้ รับบริการ ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษ ย์ปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
๔. แสดงออกถงึพฤติกรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้าใจและ
สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ จดัการปัญหาทางคณุธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจทางจรรยาบรรณอาชีพได้ 
๕. แสดงออกถงึพฤติกรรมความเป็นผู้ มีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือ
สว่นรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านความรู้ 
๑. อธิบายสาระสําคญัของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลงักาย รวมทัง้ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ศาสตร์ท่ีเป็น
พืน้ฐานในการดํารงชีวิตในสงัคมยคุใหม ่เช่น           วิทยาศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การส่ือสาร กฎหมาย  
๒. บรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบติัทางด้านการออก
กําลงักายและการกีฬา 
๓. แสดงออกถึงพฤติกรรมการขวนขวายแสวงหาความรู้ และ
จดัการความรู้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
๑. ประยกุต์หลกัการทางทฤษฎีและปฏิบติัในการทํางานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาได้อยา่งเป็นองค์รวม มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และมีการวางแผน 

 
 

  
 
 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วกกฬ ๓๕๗ วกกฬ ๔๕๗ 
 หน่วยงาน อาจารย์ หน่วยงาน อาจารย์ 
๒. ประเมินข้อมลู แนวคิด หลกัฐานจากการค้นคว้าและรวบรวม
เพ่ือการแก้ปัญหา 
๓. สงัเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ จาก
การสงัเกต และการประเมินสภาพ 

   
 

 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๑. ทํางานเป็นทีม แสดงบทบาทผู้ นําและผู้ตามท่ีดีได้  
๒. มีปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่คนท่ีมีความหลากหลาย 
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๓. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และพฒันาการเรียนรู้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

  

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีในการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์
ข้อมลู เพ่ือนําเสนอ 
๒. ใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆในการสรุปประเด็นและส่ือสารกบั
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ รับบริการ 
๓. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร  สืบค้นข้อมลูในการทํางาน  และ
นําเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ   = ให้ความสําคญั = ให้ความสําคญัมาก 

๕. ข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงงาน  
 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายของวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มุ่งเน้นให้บณัฑิตมีความรู้และทกัษะการเป็นผู้ นําด้านการกีฬาและ
การออกกําลงักาย สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกําลงักายและฝึกซ้อมกีฬาได้ตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคลเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเพ่ือพัฒนาความสามารถทางกีฬา บัณฑิตจําเป็นท่ี
จะต้องผ่านกระบวนการสัมมนาเพ่ือทําโครงงานท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกายและการกีฬาได้ มี
ความสามารถในการตัง้ประเด็นคําถาม ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และสงัเคราะห์
คําตอบ รวมทัง้สามารถวางแผนการทําโครงงานหรือการวิจยัเบือ้งต้น หลกัสตูรจึงกําหนดให้นกัศึกษา
ศกึษากระบวนการเหลา่นีจ้ากรายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ 
และสามารถทําโครงร่างและเขียนโครงงานในประเด็นท่ีสนใจ เพ่ือนําโครงงานไปดําเนินการ ในรายวิชา 
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ เม่ือการทําโครงงานสิน้สดุลงนกัศกึษา
สามารถนําเสนอผลงานในการสัมมนาท่ีนักศึกษาจัดขึน้และแสดงเป็นนิทรรศการในท่ีสาธารณะทัง้
โปสเตอร์และด้วยวาจา 

 ๕.๑   คาํอธิบายโดยย่อ        
  หลงัจากเรียนรู้กระบวนการสมัมนาและกระบวนการขัน้ตอนสําคญัในการทําโครงงานและ
การวิจยัเบือ้งต้น ซึ่งประกอบด้วยการตัง้คําถาม การค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมินข้อมูล การสงัเคราะห์
คําตอบ และการวางแผนโครงงาน / งานวิจยัแล้วจากรายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกับการออก
กําลังกายและการกีฬา ๑ ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคต้น นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทําโครงงานในลักษณะ
ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ โดยการตัง้คําถามท่ีสนใจเก่ียวกับการออกกําลังกายและการกีฬาหรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และจะช่วยกันค้นคว้า 
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วิเคราะห์ประเมินข้อมูลและสังเคราะห์คําตอบ และสรุปผลงานในรายวิชา วกกฬ ๓๕๒ โครงงาน
เก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคปลาย และนําเสนอผลงานในการสมัมนาท่ี
นกัศกึษาจดัขึน้และเป็นนิทรรศการในท่ีสาธารณะทัง้โปสเตอร์และด้วยวาจา ในชัน้ปีท่ี ๔ ภาคต้น 

 ๕.๒   มาตรฐานผลการเรียนรู้    
  นําเสนอโดยเทียบเคียงกบัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร (PLO4) ดงันี ้
 ๕.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑. แสดงออกถึงพฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีวิญญชูนพงึมี เช่น ซือ่สตัย์สจุริต  
    รับผิดชอบการกระทําของตน 
   ๒. แสดงออกถึงพฤตกิรรมความเป็นผู้ มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎระเบียบ   
   ๓. แสดงออกถึงพฤตกิรรมการเคารพสทิธ์ิของผู้ รับบริการ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  
    ปัจเจกบคุคลและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
   ๔. แสดงออกถึงพฤตกิรรมความศรัทธาในวิชาชีพ เข้าใจและสามารถปฏิบตัติาม 
    จรรยาบรรณ จดัการปัญหาทางคณุธรรมจริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจทางจรรยาบรรณ 
    ในอาชีพได้ 
 ๕.๒.๒  ด้านความรู้ 
  ๑. กําหนดประเดน็ปัญหาท่ีสนใจได้ด้วยตนเอง 
  ๒. บรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัทิางด้านการออกกําลงักายและการกีฬา 
 ๕.๒.๓  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ๑. ประเมนิข้อมลู แนวคดิ หลกัฐานจากการค้นคว้าและรวบรวมเพ่ือการแก้ปัญหา 
   ๒. คดิวิเคราะห์ วพิากษ์ข้อมลูด้านการออกกําลงักายได้อยา่งมีเหตผุล 
   ๓. สงัเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคดิ วิเคราะห์ จากการสงัเกต และการ 
    ประเมินสภาพ  
 ๕.๒.๔  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   ๑. ทํางานเป็นทีม แสดงบทบาทผู้ นําและผู้ตามท่ีดีได้  
  ๒. มีปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่คนท่ีมีความหลากหลาย 
  ๓. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย และพฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
 ๕.๒.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูด้านการออกกําลงักาย 
    และข้อมลูเชิงตวัเลขเพ่ือนําเสนอ 
   ๒. ใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆในการสรุปประเดน็และส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานหรือ 
    ผู้ รับบริการ 
 ๕.๒.๖   ด้านทกัษะพสัิย 
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   ๑. จดัการสมัมนาได้ตามกระบวนการขัน้ตอนการจดัสมัมนา  
   ๒. นําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์และวาจาได้คลอ่งแคลว่ 

 ๕.๓   ช่วงเวลา     
  วิชาโครงงานเก่ียวกับการออกกําลังกายและการกีฬา จัดให้ลงทะเบียนเรียนหลักการ
วิธีการทําโครงงาน การทําโครงร่าง การเขียนโครงการ ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคต้น และนักศึกษาจะลงมือ
ดําเนินการตามโครงร่างท่ีเสนอไว้ ในชัน้ปีท่ี ๓ ภาคปลาย และต้องทําโครงงานให้แล้วเสร็จและเขียน
สรุปผลงานเพ่ือนําเสนอผลงานเป็นนิทรรศการในภาคต้นของชัน้ปีท่ี ๔ ท่ีวิทยาลัยกําหนดขึน้เป็น 
extracurriculum  

 ๕.๔   จาํนวนหน่วยกิต     
  รายวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑     ๒(๒-๐-๔) 
  รายวิชา วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒     ๑(๐-๒-๑) 

 ๕.๕   การเตรียมการ      
  นกัศกึษาปีท่ี ๓ ลงทะเบียนเรียน วิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและ
การกีฬา ๑  ๒(๒-๐-๔) ในภาคต้นเพ่ือเรียนหลกัการทําโครงงาน การเขียนโครงงาน กระบวนการวิจยั
เบือ้งต้น และรวบรวมประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬาเพ่ือตัง้โจทย์คําถามตาม
ความสนใจและรวมกลุ่มเขียนโครงร่างเพื่อเสนออาจารย์อนมุตัิการทําโครงงานในภาคปลายในรายวิชา 
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒  ๑(๐-๒-๑) และเร่ิมทําโครงงานได้ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งจะมีการตรวจสอบและแนะนําเป็นระยะๆ เม่ือโครงงานสิน้สดุ
นกัศึกษาต้องเขียนรายงานและสรุปผลงานและนําเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมคณาจารย์และนกัศกึษา
และแสดงเป็นนิศทรรศการในท่ีสาธารณะท่ีวิทยาลยัฯกําหนดขึน้ในภาคต้นของชัน้ปีท่ี ๔  

 

 

 

วชิา ชัน้ปี ภาค
การศกึษา หมายเหตุ 

ลงทะเบียน วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงั
กายและการกีฬา ๑  
เรียนหลกัการทําโครงงานและกระบวนการวิจยัเบือ้งต้น 
เสนอหวัข้อโครงงานกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

๓ ๑ ๒(๒-๐-๔) 

ลงทะเบียน วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงั ๓ ๒ ๑(๐-๒-๑)    
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กายและการกีฬา ๒  
ดําเนินงานตามโครงงานท่ีผา่นความเหน็ชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ปิดโครงงาน เขียนรายงานการดําเนินการและสรุปผล
งาน 

รายงานผลการดําเนินงาน
เป็นระยะ 

นําเสนอด้วยวาจาเพ่ือรับการ
วิพากษ์จากคณาจารย์และ

เพ่ือนกัศกึษา 
นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยโปสเตอร์และด้วยวาจา
ตอ่สาธารณะท่ีวิทยาลยักําหนด 

๔ ๑ สง่รายงานผลการดําเนินงาน
โครงงานซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ 

การสําเร็จการศกึษา 

 ๕.๖   กระบวนการประเมินผล     
 ๕.๖.๑การประเมินผลการทําโครงงาน ในวิชา วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักาย
และการกีฬา ๑ อาจารย์จะประเมินศกัยภาพขณะเรียนด้วย formative assessment เพ่ือดพูฒันาการ
และคณุภาพงาน เช่น ความรู้ความเข้าใจความสามารถในการตัง้คําถาม การค้นคว้า และการวางแผน
โครงงาน/งานวิจยั การเขียนโครงร่างตามหลกัการและกระบวนการทําวิจยัเบือ้งต้นด้วยรูบิคสเกล และ
การสอบข้อเขียนปลายภาค เพ่ือประเมินด้านความรู้ 

 ๕.๖.๒การประเมินผลการทําโครงงาน ในวิชา วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักาย
และการกีฬา ๒ อาจารย์และเพ่ือนกัศึกษาในกลุ่มจะประเมินศกัยภาพระหว่างการดําเนินโครงงานโดย
อาจารย์จะประเมินเป็นระยะเพ่ือดพูฒันาการและคณุภาพงาน เช่น ทกัษะการส่ือสาร การแก้ไขปัญหา 
ความคิดริเร่ิมสงัสรรค์ ทกัษะการค้นคว้า และอ่ืนๆท่ีเป็นปัจจยัทําให้โครงงานแล้วเสร็จตรงเวลา ด้วยรูบิค
สเกล และเม่ือโครงงานแล้วเสร็จนกัศกึษาจะถกูประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมลู 
และการสงัเคราะห์คําตอบ ส่วนเพ่ือนนกัศกึษาในกลุ่มจะประเมินการทํางานเป็นทีม ความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นํา้ใจความ
เสียสละ เป็นต้น 
 ๕.๖.๓ เกณฑ์การประเมิน ทัง้สองรายวิชาใช้เกณฑ์ O S U ดงันี ้
                                              คา่สญัลกัษณ์และเกณฑ์การพิจารณา  
  เกณฑ์ผา่นการประเมิน                      เกณฑ์ไมผ่า่นการประเมิน         
 O  80-100                                         U   0-59 
 S 60-79  
 ๕.๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงงานฉบบัสมบรูณ์เป็นสว่นหนึง่ของการสําเร็จการศกึษา 

หมวดที่ ๔  
ผลลัพท์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศกึษา 
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๑ . การเป็นผู้ รู้จริงทัง้ด้านกว้าง
และด้านลกึ  
(T-Shaped breadth and depth) 
 
 

- สอดประสานทฤษฎีสู่การปฏิบตัิในทุกรายวิชาเพ่ือให้นกัศึกษา
ได้เข้าใจถ่องแท้ถึงองค์ความรู้ผา่นการฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง 

- กําหนดให้ทกุกลุม่วิชามีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเตมิและนําเสนอข้อมลูความรู้ 

- กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๒  ครัง้ (๒  ภาค
การศกึษา) หรือ ๒ หน่วยงาน เป็นเวลาครัง้ละ ๖๔๐ ชม.  

- กําหนดให้นักศึกษาทําโครงงานกลุ่มระดับปริญญาตรีเพ่ือ
สามารถกําหนดประเด็น ปัญหา  สืบค้นข้อมูล  วิ เคราะห์ 
สงัเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการออกกําลงักายและ
การกีฬา สรุปรายงานและเผยแพร่ 

๒ .  ก า ร เ ป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้
ระดบัโลก  
(Globally Talented) 

- ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง เน้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ออกแบบ
โปรแกรมการออกกําลงักายท่ีทนัสมยัถกูต้องตามหลกัวิชาการ
และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ รับบริการได้ด้วยตนเอง 

- เน้นกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้มากกว่า
เนือ้หาความรู้   

- กระตุ้ นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการ
ทํางานเพ่ือเพิ่มทักษะด้านการฟังการพูดการนําเสนอแนวคิด
เพ่ือประโยชน์ในการทํางานกบัคนตา่งชาต ิ

๓ . จิตสาธารณ ะ  สามารถทํา
ประโยชน์ให้สงัคม  
(Socially Contributing) 

- กําหนดให้ทุกรายวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครอบคลุมด้าน
คณุธรรมและจริยธรรม  

- กําหนดให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒, ๓ และสโมสรนกัศกึษา ร่วมคดิ 
   และทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตลอดปีโดยบูรณาการความรู้ทาง
วิชาการสูก่ารปฏิบตัใินชมุชน อยา่งน้อยคนละ ๒ กิจกรรมตอ่ปี 

   โดยทํางานเป็นกลุ่มมีนกัวิชาการศกึษาและอาจารย์เป็นพ่ีเลีย้ง 
เป็นการส่งเสริมจิตสํานึกในการทําความดีเพ่ือผู้ อ่ืน ทําให้ผู้ อ่ืน
และตนเองมีความสขุ 

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้วย Transformative Learning 
ให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ และสโมสรนกัศกึษา เพ่ือปลกูฝังจิตสํานึก
แห่งการเป็นผู้ให้ และภาวะการเป็นผู้ นําท่ีดี 

๔. กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจ - กําหนดรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือวางแผนกระบวนการ, 
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สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางท่ีถกูต้อง 
(Entrepreneurially Minded) 

ดําเนินโครงการ, ประเมินโครงการ, รับผิดชอบกระบวนการ
ทํางานด้วยตนเองโดยคํานึงถึงความถกูต้องทางวิชาการและ
ความคุ้มคา่ในการทํางาน เช่น 

   - วิชาโครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา 
   - วิชาการจดัการศนูย์ออกกําลงักาย  
   - กีฬาและการออกกําลงักายเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพองค์  
     รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
   - วิชาผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล  
   - วิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   - วิชาการปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตรกับมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาต ิ   
 (แสดงในภาคผนวก ๓) 

๓. ผลลัพท์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  ๓.๑ กลยุทธ์และแนวปฏบิัตใินการจัดการเรียนการสอน   
  จัดการเรียน รู้แบบ  outcome-based classroom เน้น  active learning ผ่านกิจกรรม
หลากหลายทัง้ในและนอกหลักสูตร เพ่ือสร้าง entrepreneurial mindset ให้เกิดในตัวผู้ เรียน 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. 
 ๓.๒ กลยุทธ์และแนวปฏิบัตใินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้
ผ่านการสอบข้อเขียน การส่งรายงาน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การอภิปราย และประเมินสมรรถนะ
ผ่านทักษะเฉพาะและทักษะทั่วไปจากการสอบปฏิบตัิ การฝึกงาน การทํากิจกรรมโครงการกับชุมชน 
และ โครงงานศกึษาเฉพาะเร่ือง (bachelor project) 

 

ผลลัพท์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การว้ด 

และการประเมินผล 

PLO1 ประยกุต์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬากบัศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมใน

Teach less learn more พฒันา
บทเรียนออนไลน์เพ่ือให้นกัศกึษาได้
ศกึษาค้นคว้าองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบั

ประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือพฒันา 
การเรียนรู้ (Formative assessment) 
เช่น 
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การวิเคราะห์และการประเมิน
สถานการณ์เพ่ือพฒันาวามสามารถ
ในการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาใน
บทบาทของนกัวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้ รับบริการ
บนพืน้ฐานความปลอดภยัและ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

วิทยาศาสตร์การกีฬาลว่งหน้าก่อน
เข้าเรียนในห้อง เพ่ือใช้เวลาใน
ห้องเรียนกบัการอภิปรายและฝึก
ปฏิบติั รวมทัง้จดัการเรียนการสอน
แบบ blended class room 
(หมายเหต ุหลกัสตูรกําหนดวิชาเรียน
ท่ีจะทําให้บณัฑิตบรรล ุPLO 1 
ในตาราง รายวิชาท่ีจะทําให้บณัฑิต
บรรลผุลการเรียนรู้แตล่ะ PLOs แยก
ตามชัน้ปี) 

 - การทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
- การถามคําถามเพ่ือตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนนัน้ๆ 
- สร้างโจทย์ปัญหาหรือกรณีศกึษา 
ให้นกัศกึษาทําในห้องเรียน สงัเกต
การแก้ปัญหาและการอภิปราย 
ประเมินด้วย rubric score ท่ีเข้าใจ
เกณฑ์ตรงกนัระหวา่งผู้ประเมินและผู้
ถกูประเมิน 

PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและ
ออกแบบโปรแกรมการฝึกร่างกายบน
พืน้ฐานความปลอดภยัตามหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอยา่งเป็น
ระบบและเหมาะสมกบักลุม่
ผู้ รับบริการภายใต้กฏ กติกา และ
จรรยาบรรณด้านการกีฬา 

-พฒันารายวิชากายวิภาคศาสตร์
จากการสอนแบบบรรยายและ
ทอ่งจําช่ือกล้ามเนือ้เปล่ียนเป็นเน้น
ทฤษฎีสูก่ารปฏิบติั ด้วยการเรียนรู้
กายวิภาคศาสตร์ควบคูก่ารออก
กําลงักาย เพ่ือมุ่งให้นกัศกึษาเข้าใจ
การทํางานของร่างกายขณะออก
กําลงัในลกัษณะตา่งๆ และสามารถ
ประยกุต์ความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์ในการอธิบายหรือแก้ไข
ทา่ทางการออกกําลงักายหรือเลน่
กีฬาให้ถกูวิธีเพ่ือปอ้งกนัการบาดเจ็บ 
โดยเพิ่มจํานวนชัว่โมงจาก ๒ หน่วย
กิตเป็น ๖ หน่วยกิต เพ่ือให้นกัศกึษา
เข้าใจกลไกการทํางานอยา่งลกึซึง้
ตัง้แตข่ัน้พืน้ฐานถงึขัน้ท่ีซบัซ้อนขึน้ 
ซึง่จะสามารถนําไปพฒันาตอ่ยอด
การออกแบบโปรแกรมการออกกําลงั
กายตามวตัถปุระสงค์เฉพาะของ
ผู้ รับบริการได้                                     

- การเขียนสรุปการเรียนรู้แต่ละคาบ
เรียน 
- การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Reflection, Intuitive 
writing) 
- การเขียนตอบคําถามเพ่ือสะท้อน
การเรียนรู้ 
- ประเมินการนําเสนอโปรแกรมการ
ออกกําลงักายตามวตัถปุระสงค์
เฉพาะของผู้ รับบริการ 
- ประเมินด้วย rubric score ท่ีเข้าใจ
เกณฑ์ตรงกนัระหวา่งผู้ประเมินและผู้
ถกูประเมิน 

ผลลัพท์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การว้ด 

และการประเมินผล 

 

(หมายเหต ุหลกัสตูรกําหนดวิชาเรียน
ท่ีจะทําให้บณัฑิตบรรล ุPLO 2 
ในตาราง รายวิชาท่ีจะทําให้บณัฑิต
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บรรลผุลการเรียนรู้แตล่ะ PLOs แยก
ตามชัน้ปี) 

PLO3 วางแผนปอ้งกนัและทําการ
ช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้บาดเจ็บจาก
การออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาและ
ฟืน้ฟสูภาพอยา่งถกูต้องเพ่ือการ
กลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือgลน่
กีฬาได้ดงัเดิม 

- ฝึกปฏิบติัการปฐมพยาบาล 
- อบรมการช่วยชีวิตเบือ้งต้น (basic 
CPR) 
- ฝึกออกแบบโปรแกรมการออก
กําลงักายภายหลงัการรักษาการ
บาดเจ็บเพ่ือการกลบัคืนสูอ่อกกําลงั
กายหรือเลน่กีฬา 
(หมายเหต ุหลกัสตูรกําหนดวิชาเรียน
ท่ีจะทําให้บณัฑิตบรรล ุPLO 3 
ในตาราง รายวิชาท่ีจะทําให้บณัฑิต
บรรลผุลการเรียนรู้แตล่ะ PLOs แยก
ตามชัน้ปี) 

ประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือพฒันา 
การเรียนรู้ (Formative assessment) 
เช่น 
- การทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
- ประเมินความสามารถรู้
ความสามารถในการปฐมพยาบาล
ทกุคาบท่ีเรียนเทคนิควิธีการ 
- ประเมินความรู้และทกัษะในการ
ช่วยชีวิตเบือ้งต้น 

PLO4 ทําโครงงาน (bachelor 
project) เก่ียวกบัการออกกําลงักาย
และการกีฬาได้สําเร็จลลุว่งโดยใช้
ข้อมลูอ้างอิงและข้อมลูสถิติ ผา่นการ
สืบค้น วิเคราะห์ ทัง้ผลกระทบเชิงบวก
และลบด้วยหลกัวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลงักาย ติดตามความก้าวหน้า  
ทางวิชาการท่ีทนัสมยัได้ด้วยตนเอง 

สง่เสริมนกัศกึษาให้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสงัคมอยา่งน้อย ปีละ ๒ ครัง้
เพ่ือให้เรียนรู้ความต้องการหรือ
ปัญหาของชมุชนเก่ียวกบัสขุภาพ
และการออกกําลงักาย และกําหนด
ประเดน็ปัญหาเพ่ือกําหนดหวัข้อการ
ทําโครงงาน ผา่นวิชา  
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการ
ออกกําลงักายและกีฬา 
(หมายเหต ุหลกัสตูรกําหนดวิชาเรียน
ท่ีจะทําให้บณัฑิตบรรล ุPLO 4 
ในตาราง รายวิชาท่ีจะทําให้บณัฑิต
บรรลผุลการเรียนรู้แตล่ะ PLOs แยก
ตามชัน้ปี) 

- ประเมินการดําเนินงานโครงงาน   
เป็นระยะ 
- ประเมินการนําเสนอผลการดําเนิน
โครงงานด้วยโปสเตอร์และวาจา 
- ประเมินด้วย rubric score ท่ีเข้าใจ
เกณฑ์ตรงกนัระหวา่งผู้ประเมินและผู้
ประเมินด้วย rubric score ท่ีเข้าใจ
เกณฑ์ตรงกนัระหวา่งผู้ประเมินและผู้
ถกูประเมินถกูประเมิน 

 

รายวชิาที่จะทาํให้บัณฑติบรรลุผลการเรียนรู้ตาม PLOs แยกตามชัน้ปี 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

ชัน้ปีที่ ๑ 
 วทคม ๑๑๔ เคมีทัว่ไป (I) 
 วทคม ๑๑๙ ปฏิบติัการ
เคมี (I/P) 

 มมศท ๑๐๑ การศกึษา
ทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์
(I/P) 

 มมศท ๑๐๑ การศกึษา
ทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์
(I/P) 

 มมศท ๑๐๑ การศกึษา
ทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์
(I/P) 
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๗๕ 
 

 วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (I)   
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริยธรรมการกีฬา (R) 
 วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์
เบือ้งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (I) 
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์พืน้ฐานเพ่ือการออก
กําลงักาย (I) 
 วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้
ด้านการเคลื่อนไหว (R) 
 

 ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ 
ระดบั x (I/P) 
 ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ 
ระดบั x (I/P) 
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริยธรรมการกีฬา (R) 
 วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์
เบือ้งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ (I) 
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์พืน้ฐานเพ่ือการออก
กําลงักาย (I) 
 วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้
ด้านการเคลื่อนไหว (R) 
 

 มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยา 
การเพ่ือการพฒันามนษุย์
(I/P) 
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
(I/P)  
 ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ 
ระดบั x I/P) 
 ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ 
ระดบั x (I/P) 
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริยธรรมการกีฬา (R) 
 วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาค
ศาสตร์พืน้ฐานเพ่ือการออก
กําลงักาย (I) 
 จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญา
ศกึษากบัการพฒันาภาวะ
ผู้ นํา (R) 

 มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษา
เพ่ือการพฒันามนษุย์ (I/P) 
 มมศท ๑๐๓ ศิลป
วิทยาการเพ่ือการพฒันา
มนษุย์ (I/P) 
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(I/P) 
 วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและ
จริยธรรมการกีฬา (R) 
 วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์
สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
(I) 
 จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญา
ศกึษากบัการพฒันาภาวะ
ผู้ นํา (R) 

ชัน้ปีที่ ๒ 
 วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา (I) 
 วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะ
ทางจิตวิทยา (R) 
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือการออกกําลงักาย (R) 
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือ
การออกกําลงักาย (P)  
 วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมี
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(I) 
 วกกฬ ๒๘๑ หลกั
วิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 
(R) 
 

 วกกฬ ๒๒๔ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๑ (I/P) 
 วกกฬ ๒๒๕ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๒ (I/P) 
 วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะ
ทางจิตวิทยา (R) 
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือการออกกําลงักาย (R) 
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือ
การออกกําลงักาย (P) 
 

 วกกฬ ๒๒๔ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๑ (I/P) 
 วกกฬ ๒๒๕ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๒ (I/P) 
 วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะ
ทางจิตวิทยา (R) 
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือการออกกําลงักาย (R) 
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือ
การออกกําลงักาย (P) 
 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (P) 
 

 วกกฬ ๒๒๔ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๑ (I/P) 
 วกกฬ ๒๒๕ 
ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษา
ตอ่และการทํางาน ๒ (I/P) 
 วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา (I) 
 วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะ
ทางจิตวิทยา (R) 
 วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐาน
เพ่ือการออกกําลงักาย (R) 
 วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาค
ศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือ
การออกกําลงักาย (P) 
 

รายวชิาที่จะทาํให้บัณฑติบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม PLOs 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (P) 
 วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และ
ศิลป์กินสร้างสขุ (R) 

 วกกฬ ๒๘๑ หลกั
วิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
(R) วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (P)  

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลงักาย 
(R) 
 

 วกกฬ ๒๘๑ หลกั
วิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 
(R) 
 วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบ
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๗๖ 
 

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลงักาย 
(R) 
 วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยา
การกีฬา ๑ (R) 

 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลงักาย 
(R) 
 

สมรรถภาพทางกาย (P) 
 วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และ
ศิลป์กินสร้างสขุ (R) 
 วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการ
กีฬาและการออกกําลงักาย 
(R) 

ชัน้ปีที่ ๓ 
 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลงักายเพ่ือการสร้าง
เสริมสขุภาพองค์รวมสําหรับ
บคุคลพิเศษ (R) 
 วกอก ๓๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P) 
 วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์
การกีฬา (R) 
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการ
การกีฬาและคลินิก (R) 
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์
การกีฬา (R) 
 วกกฬ ๓๘๕ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย (R) 
 วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยา
การกีฬา ๒ (R) 
 

 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลงักายเพ่ือการสร้าง
เสริมสขุภาพองค์รวมสําหรับ
บคุคลพิเศษ (R)   
 วกอก ๓๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P) 
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการ
การกีฬาและคลินิก (R) 
 วกกฬ ๓๘๕ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย (R) 
  
 

 วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะ
บคุคล (P) 
 วกอก ๓๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P) 
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์
การกีฬา (R) 
  

 วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะ
บคุคล (P)  
 วกอก ๓๔๒ กีฬาและการ
ออกกําลงักายเพ่ือการสร้าง
เสริมสขุภาพองค์รวมสําหรับ
บคุคลพิเศษ (R)    
 วกกฬ ๓๕๑ โครงงาน
เก่ียวกบัการออกกําลงักายและ
การกีฬา ๑ (R) 
 วกกฬ ๓๕๒ โครงงาน
เก่ียวกบัการออกกําลงักายและ
การกีฬา ๒ (P) 
 วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการ
กีฬาและคลินิก (R) 
 วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การ
กีฬา (R) 
 วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย (R) 
 วกอก ๓๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ (P) 

ชัน้ปีที่ ๔ 
 วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยี
การกีฬา (R) 
 วกกฬ ๔๘๕ เภสชั
วิทยาการกีฬา (R) 
 วกอก ๔๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ 
(M/A) 

 วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการ
กีฬา (R) 
 วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการ
ออกกําลงักายกลุม่ (P) 
 วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการ
กีฬา (R) 
 วกอก ๔๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ (M/A) 

 วกกฬ ๔๘๑ การปฐม
พยาบาลและการกู้ ชีพ (P) 
 วกกฬ ๔๘๕ เภสชั
วิทยาการกีฬา (R) 
 วกอก ๔๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ 
(M/A) 
 

 วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการ
ออกกําลงักายกลุม่ (P) 
 วกอก ๔๕๗ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ 
(M/A) 

 
หมวดที่ ๕  

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
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๗๗ 
 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา
ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ได้แก่  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2561 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2560   
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2560   
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดวยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที 2) พ.ศ.2556  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดวยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
โดยกําหนดให้ :- 
 - หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และ หมวดวิชาเลือกเสรี ใช้เกรดตามเกณฑ์ท่ีรายวิชานัน้ๆกําหนด 
 - หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน, กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ, กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ใช้เกรดตามเกณฑ์ท่ีรายวิชานัน้ๆกําหนด 
โดยกําหนดสญัลกัษณ์แสดงผลการศกึษา ดงันี ้

  สญัลกัษณ์�ซึง่มีแต�มประจํา     สญัลกัษณ�ซึง่ไม�มีแต�มประจํา 
 A     ๔.๐๐  AU  การศกึษาโดยไม�นบัหนวยกิต (Audit) 
 B +  ๓.๕๐  O โดดเดน่ (Outstanding) 
 B     ๓.๐๐  S  พอใจ (Satisfactory) 
 C +  ๒.๕๐  U  ไม�พอใจ (Unsatisfactory) 
 C     ๒.๐๐  I  รอการประเมนผล  (Incomplete) 
 D +  ๑.๕๐  P  การศกึษายงัไม�สิน้สดุ (In Progress) 
  D  ๑.๐๐  X  ยงัไม�ได�รับผลการประเมิน (No 
report) 
 F  ๐.๐๐   W  ถอนการศกึษา (Withdrawal) 
      T  การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 
   

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 
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๗๘ 
 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ประกอบด้วยการมอบหมายให้กลุ่ม
อาจารย์ซึ่งทําหน้าท่ีกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุ่มวิชาหรือวิชานัน้
ดําเนินการดงันี ้
 ๒.๑  ตรวจสอบวา่ข้อสอบท่ีจะใช้สอบหรืองานท่ีจะมอบหมายให้นกัศกึษาปฏิบตัเิพ่ือประเมินผล
การเรียนรู้มีระดับท่ีเหมาะสม เนือ้หาถูกต้อง สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา แผนการสอน และ
เช่ือมโยงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในหลกัสตูร 
 ๒.๒  วิเคราะห์ผลการสอบเพ่ือหาจุดอ่อนของข้อสอบเพ่ือปรับปรุงข้อสอบและจุดอ่อนของ
นกัศกึษาเพ่ือให้ข้อมลูปอ้นกลบัสําหรับการพฒันา  

๓. เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑  เป็นผู้ มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกัดิ์ศรีแห่งปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา   
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
 ๓.๒ สอบผ่านรายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยกิต 
 ๓.๓ ได้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ 
 ๓.๔ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Transformative Learning)           
ท่ีวิทยาลยักําหนด 
 ๓.๕ มีความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ เทียบเคียงได้กบัระดบัความสามารถด้านการใช้
ภาษาองักฤษเฉล่ียของนกัเรียนตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๐ -๒๕๗๔  ของ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยต้องสอบผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้ ดงันี ้
  MU-ELT  ท่ีระดบัคะแนนตัง้แต ่๘๔ คะแนนขึน้ไป   หรือ 
  TOEIC  ท่ีระดบัคะแนนตัง้แต ่๖๐๐ คะแนนขึน้ไป   หรือ 
  TOEFL IBT  ท่ีระดบัคะแนนตัง้แต ่๖๔ คะแนนขึน้ไป   หรือ 
  IELTS  ท่ีระดบัคะแนนตัง้แต ่๕.๐ คะแนนขึน้ไป 
 ๓.๖ เป็นผู้ มีความประพฤตดีิเหมาะสมแก่ศกัดิศ์รีแห่งการเป็นบณัฑิตของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 
๔. การอุทธรณ์ของนักศกึษา 
      กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสยัเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชา สามารถย่ืนคําร้องเสนอรอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษาเพ่ืออนุมัติขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ 
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๗๙ 
 

ตลอดจนดคูะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ท่ีงานบริการการศกึษา วิทยาลยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชัน้ ๒ อาคารศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสระวา่ยนํา้ “สริิมงคล” หาก
ผลการประเมินถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้และนักศึกษายอมรับการตดัสินเป็นอนัยุติกระบวนการ แต่
หากนักศึกษายงัไม่พึงพอใจในผลการประเมินนักศึกษาสามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อคณบดีได้ท่ีสํานักงาน
คณบดีวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชัน้ ๒ อาคารศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสระวา่ยนํา้       
“สิริมงคล” กรณีนกัศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษกรณีผิดวินยัและไม่พอใจในคําสัง่สามารถอทุธรณ์ได้ตามสิทธ์ิ
ในหมวด ๓ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วย วินยันกัศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ ตอ่สภามหาวิทยาลยัมหิดล 
ชัน้ ๕ สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ ๖  
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตลอดจนภาพรวมของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาท่ีจะมอบหมายให้
รับผิดชอบและจัดอาจารย์ใหม่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ท่ีมีอาวุโสกว่าใน
ลกัษณะการทํางานเป็นทีม เพ่ือให้อาจารย์อาวโุสทําหน้าท่ีพ่ีเลีย้ง (mentor) 

๒. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ กําหนดนโยบายให้อาจารย์ใหม่ทกุคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิพฒันาอาจารย์ในด้าน
ความรู้พืน้ฐานทางครุศาสตร์ ได้แก่ หลักการทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การออกแบบการสอน และการประเมินการสอน แบบ Outcome-Based Education 
 ๒.๑.๒ กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนแผนการสอน ส่ือและเอกสารประกอบการสอนอย่าง
น้อยทกุ ๒ ปีการศกึษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบของกลุม่อาจารย์อาวโุสและท่ีปรึกษา เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ระหวา่งการปฏิบตังิาน (on the job training) 
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 ๒.๑.๓  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ใน
ประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๑  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในการประชมุวิชาการ  การเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากบัสมาคมกีฬา  
 ๒.๒.๒  สนบัสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การสมันา อบรมทางวิชาการ
และวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ๒.๒.๓  สง่เสริมการทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
เทคนิคการฝึกกีฬาประเภทตา่งๆ การออกกําลงักายท่ีถกูต้อง 
 ๒.๒.๔  ส่งเสริมการทําวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๘๑ 
 

หมวดที่ ๗  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การกาํกับมาตรฐาน 
 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬากําหนดระบบกํากับมาตรฐานคณุภาพการศึกษา
ด้วย เกณ ฑ์การดํา เนินการท่ี เป็ น เลิศ ด้ านการศึกษา  (Educational Criteria for Performance 
Excellence หรือ EdPEx) และการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลยั
กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance Criteria at Program Level) 
รวมทัง้การบริหารจัดการหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการ
นกัศกึษาทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการบริหารหลกัสตูรในภาพรวมผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรซึง่มีการ
จดัประชุมเป็นประจําทุก ๒ เดือนและติดตามประเมินผลการดําเนินการเป็นประจําทุกปี เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการกํากับ
มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีตวับ่งชี/้ตวัวดัผลการดําเนินงาน (key performance indicators) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชีท่ี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) กําหนดขึน้ท่ีครอบคลุมมิติการบริหารจัดการหลกัสูตร 
บณัฑิต นกัศกึษา อาจารย์ การประเมินผลการจดัการหลกัสตูร สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน (แสดงใน
ตาราง ข้อท่ี ๗) 

๒. บัณฑติ 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ  อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ขัน้  5 และการมีงานทํา 
นอกจากนัน้ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทัง้จํานวนและคุณภาพ  โดย
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวงัของผู้ ใช้บณัฑิตเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับการปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน โดยหลกัสตูรกําหนดคา่
คะแนนความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อความสามารถและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
มากกวา่ ๓.๕ (แสดงในตาราง ข้อท่ี ๗ และ ภาคผนวก ๓) 

๓. นักศึกษา 
 หลกัสตูรให้ความสําคญักบัคณุสมบตัิของนกัศกึษาท่ีรับเข้าศกึษาในหลกัสตูร การสง่เสริมพฒันา
นกัศกึษา และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบันกัศกึษา 
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 ๓.๑  คุณสมบัติของนักศึกษาที่ รับเข้าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรกําหนดเกณฑ์ในการ
คดัเลือกจากผลการศกึษาตามกลุม่สาระในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ผลคะแนนการสอบ
วิชาสามัญ , GAT / PAT เพ่ือแสดงความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐานสําหรับการศึกษาต่อ หากมี
ความสามารถพิเศษทางกีฬาในระดบัสงู หรือ สอบภาษาองักฤษผา่นเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ได้แก่ 
TOEIC (ท่ีคะแนน ๖๐๐ คะแนนขึน้ไป) หรือ TOEFL IBT (ท่ีคะแนน ๖๔ คะแนนขึน้ไป) หรือ IELTS (ท่ี
คะแนน ๕.๐ คะแนนขึน้ไป) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๓.๒  การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
  ๑) หลกัสตูรกําหนดให้นกัศกึษาได้รับการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาผา่นกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ด้วยโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเน้นการ
สง่เสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือการมีคณุสมบตับิณัฑิตอนัพงึประสงค์ 
  ๒) หลกัสตูรจดัให้มีระบบพ่ีเลีย้งทางการศกึษา มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นกัศกึษาทกุคน โดยอาจารย์ของวิทยาลยัทกุคนจะต้องทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นกัศึกษาในสดัส่วน ๑ ต่อ ๒๐ โดยอาจารย์ทุกคนจะกําหนดชัว่โมงให้คําปรึกษา (Office Hours) 
เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าปรึกษาได้โดยสะดวก นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการศกึษาทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งประจําชัน้
ปีคอยดแูลนกัศกึษาอย่างใกล้ชิดทกุวนัในเวลาราชการโดยเฉพาะเร่ืองการลงทะเบียน การเข้าเรียน ผล
การเรียน รวมทัง้การให้ปรึกษาเร่ืองทุนการศึกษา เร่ืองงานพิเศษ และการดําเนินชีวิต นอกจากนีย้งัมี
ระบบ hot line กรณีเร่งดว่นท่ีผู้ปกครองและนกัศกึษาสามารถตดิตอ่ได้ตลอด ๒๔ ชม. 
 ๓) หลกัสตูรจดัให้มีระบบการอทุธรณ์ของนกัศกึษา นกัศกึษาท่ีต้องการอทุธรณ์หรือมีเร่ือง
ร้องเรียนทัง้เร่ืองทั่วไปหรือผลการเรียน สามารถติดต่อพ่ีเลีย้งทางการศึกษาเพ่ือเขียนคําร้องถึง รอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา เพ่ือดําเนินการตามระบบด้วยการแจ้งข้อ
ร้องเรียนหรืออทุธรณ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ และเม่ือได้ผลการพิจารณาประการใด วิทยาลยัจกัแจ้งผล
การพิจารณาให้นกัศกึษาและผู้ปกครองรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ๓.๓  ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับนักศึกษา หลกัสตูรมีการติดตามข้อมลูท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับ
นักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อตัราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลกัสูตร 
(แสดงในตาราง ข้อท่ี ๗) 

๔.  อาจารย์ 
 หลกัสตูรให้ความสําคญักบัคณุภาพของอาจารย์ จึงกําหนดนโยบายและแผนการรับอาจารย์ใหม ่
การแต่งตัง้อาจารย์ประจําหลกัสตูร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลกัสตูร การบริหาร การสง่เสริม และการพฒันาอาจารย์ 
 ๔.๑  การรับอาจารย์ใหม่ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคดัเลือกอาจารย์ใหม่
ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารย์ใหมจ่ะต้องมีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีความสามารถในการสอน       
มีทกัษะด้านภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงออกถึงความเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม 
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 ๔.๒  การแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬากําหนดนโยบาย
การแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษและเสนอขอตอ่มหาวิทยาลยั ดงันี ้

  ๑) เป็นอาจารย์เฉพาะด้านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษหรือประสบการณ์ในหวัข้อสอน
นัน้ๆมากกวา่อาจารย์ของวิทยาลยัฯ หรืออาจารย์อ่ืนในสงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล 
 ๒) เป็นการสอนหวัข้อท่ีต้องการให้นกัศกึษามีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือเพิ่มเติมประสบการณ์ให้
มีความหลากหลายมากขึน้ 
 ๔.๓  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและกลุม่วิชาจะประชมุร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนเป็นประจําทกุ
ปี เพ่ือประเมินการจดัการเรียนการสอนและกําหนดประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขสําหรับการสอนในปี
การศกึษาตอ่ไปหรือประเดน็ท่ีต้องจดัให้มีการทบทวนหลกัสตูร 
 ๔.๔  การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดหูมวดท่ี ๖ การพฒันาอาจารย์) 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้ความสําคญักบักระบวนการออกแบบหลกัสตูร
เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัซึ่งสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั แลนโยบาย
ของรัฐบาล มีกระบวนการกําหนดสาระสําคญัของหลกัสตูรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่ง
แสดงความเช่ือมโยงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั
ตามวงรอบการศกึษา 
 หลักสูตรให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้ สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั และมีศกัยภาพในการพฒันาศกัยภาพท่ีสําคญัและจําเป็นให้นกัศกึษา มีการประเมินการเรียน
การสอน ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพ่ือปรับปรุงการสอน 
 หลกัสตูรกําหนดให้มีการประเมินผู้ เรียนด้วยจดุมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัศึกษาท่ีแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสตูร การประเมินเพ่ือนําผลลพัธ์ป้อนกลบัให้
นกัศกึษาได้พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมลูปรับปรุงการเรียน 
การสอนในครัง้ถดัไป (แสดงในตาราง ข้อท่ี ๗) 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการ
สอนดงันี ้ 
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 ๖.๑  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
  ๑)การกําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
 บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนมี ๒ ลกัษณะงาน คือ งานบริการการศึกษา 
และ งานกิจการนกัศกึษา จึงต้องมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัภาระ
งานท่ีรับผิดชอบมีความสามารถบริหารจัดการงานบริการการศึกษาหรืองานกิจการนักศึกษา และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้านภาษาองักฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลยั และเป็นผู้แสดงออกถึงความ
มีจริยธรรม คณุธรรมในการทํางาน 
  ๒) การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบตังิาน 
 บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและ
ธรรมชาตขิองหลกัสตูร การจดัเตรียมความพร้อมและการสนบัสนนุงานการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ภายใน ๑ ปีหลงัจากได้รับการบรรจแุต่งตัง้ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดัการเรียนการ
สอนและการพฒันานกัศกึษา บคุลากรทัง้ ๒ ลกัษณะงานจะได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการให้คําปรึกษา 
โดยบุคลากรด้านการศกึษาจะปฏิบตัิงานเป็นพ่ีเลีย้งทางการศกึษาประจําชัน้ปีของนกัศกึษาเพ่ือกํากบั
การลงทะเบียน ติดตามการเรียน บนัทึกผลการเรียน ประสานงานกบัผู้ปกครองของนกัศึกษาด้านการ
เรียนเม่ือพบว่ามีปัญหาเกิดขึน้ ตลอดจนช่วยอาจารย์ท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหรือให้คําแนะนํา
ตามท่ีนกัศึกษาต้องการความช่วยเหลือ ส่วนบุคลากรฝ่ายกิจการนกัศกึษามีหน้าท่ีดําเนินโครงการเพ่ือ
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และช่วยเหลือติดตามให้คําแนะนําการ
ดําเนินชีวิตและความปลอดภัยในช่วงเวลาการเป็นนักศึกษาทัง้เร่ืองเงิน สุขภาพและอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึน้  นอกจากนีบุ้คลากรทัง้สองลกัษณะยงัได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพฒันาทกัษะการเป็นผู้ ร่วม
สอนในรายวิชาปฏิบตัิ (teacher assistant) ตามความสามารถเฉพาะทางท่ีมีจากวุฒิการศึกษาหรือ
ความสามารถพิเศษทางกีฬา 
 ๖.๒  การบริหารงบประมาณ  
  วิทยาลยัจดัสรรงบประมาณประจําปีทัง้งบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือ
จดัซือ้ตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และครุภณัฑ์การ
ออกกําลังกายและห้องฝึกกล้ามเนือ้ เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 
 ๖.๓  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ  
          ตํารา วารสาร และโสตทศันปูกรณ์ ระบบสารสนเทศของสํานกัหอสมดุและคลงัความรู้ของ
มหาวิทยาลยัและคณะต่างๆของมหาวิทยาลยัมหิดล เช่น ห้องสมดุสตางค์ มงคลสขุ คณะวิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เป็นต้น  ซึ่งมีตําราและวารสารท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตลอดจนการเช่ือมต่อ
เครือข่าย on-line internet และ WI-FI high-speed internet เพ่ือการศกึษาค้นคว้า นอกจากนีว้ิทยาลยั
ยังมีอุปกรณ์ทางการกีฬา อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการกีฬา และสนามกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตนั สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ สนามกรีฑา 
และสระว่ายนํา้ ท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิชากีฬา ฝึกปฏิบตัิการเป็นครูสอนกีฬาและการวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     ๖.๔  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
      วิทยาลัยประสานงานกับสํานักหอสมุดและคลังความรู้เพ่ือจัดซือ้หนังสือและตําราท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้อาจารย์และนกัศกึษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือและส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆท่ีจําเป็นปีละครัง้ใน
วาระการตัง้งบประมาณ 
     ๖.๕  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
 วิทยาลยัให้คณาจารย์และนักศึกษาประเมินความเพียงพอของสิ่งอํานวยประโยชน์ทาง
การศึกษา บุคลากรสนบัสนุนอํานวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์และประเมินความเพียงพอ
ตลอดจนความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ เพ่ือวิทยาลยัจะได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

๗. ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (key performance indicators) เพ่ือใช้ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี  โดยใช้แนวทางตัวบ่งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิและตวับง่ชีท่ี้หลกัสตูรกําหนดขึน้เอง ดงันี ้

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๔๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๑) อาจารย์ประจําหลกัสตูรมีสว่นร่วมในการวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลกัสตูร 

≥ ร้อยละ๘๐      

(๒) มีรายละเอียดของหลกัสตูรครอบคลมุหวัข้อตามแบบ 
มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ  

ร้อยละ ๑๐๐      

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

ร้อยละ ๑๐๐      

(๔) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนัหลงัสิน้สดุภาค
การศกึษาท่ีเปิดสอน  

≥ ร้อยละ๘๐      
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ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๔๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๕) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

ร้อยละ ๑๐๐ - - -   

(๖) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา  

≥ ร้อยละ ๒๕      

(๗) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ในปีก่อน  

ร้อยละ ๑๐๐      

(๘) อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเรียนการสอน  

ร้อยละ ๑๐๐      

(๙) อาจารย์ประจําได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้  

ร้อยละ ๑๐๐      

(๑๐) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาวิชาการและ/หรือวิชาชีพทกุปีการศกึษา 

≥ ร้อยละ ๕๐      

(๑๑) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย / บณัฑิต
ใหม่ ท่ีมีตอ่คณุภาพของหลกัสตูร(คะแนนเตม็ ๕.๐) 

≥ ๓.๕      

(๑๒) ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่
บณัฑิตใหม่ (คะแนนเตม็ ๕.๐) 

≥ ๓.๕      

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงานที่วิทยาลัยกาํหนดเพิ่ม       

(๑๓) นกัศกึษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการ
โครงงานระดบัปริญญาตรีซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสําเร็จ
การศกึษา 

ร้อยละ ๑๐๐ - - -   

(๑๔) จํานวนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ ท่ีเข้าร่วมโครงการพฒันา
ศกัยภาพนกัศกึษา (Transformative Learning) ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของการสําเร็จการศกึษา 

ร้อยละ ๑๐๐      

(๑๕) จํานวนชัว่โมงสอนในหลกัสตูรท่ีจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้สอดคล้องกบัหลกัการท่ีเน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางในแตล่ะภาคการศกึษา (นกัศกึษามี active 
learning)  

≥ ร้อยละ ๖๐ -     

(๑๖) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ทรัพยากร
สนบัสนนุการเรียนการสอน (คะแนนเตม็ ๕.๐) 

≥ ๓.๕      

(๑๗) จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลา
ของหลกัสตูร  

≥ ร้อยละ ๘๐ - - -   
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หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ๑) ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา หากเป็นการสอน
รายวิชาท่ีมีชัว่โมงปฏิบตัิการและหรือมีผลงานท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาปฏิบตัิระหว่างการเรียน อาจารย์
ผู้สอนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาระหว่างการสอนชัว่โมงปฏิบตัิการหรือจาก
ผลงานของนกัศกึษา 
 ๒) ประชมุร่วมกนัระหว่างอาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 
 ๑.๒  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ๑) สงัเกตการณ์โดยผู้ รับผิดชอบวิชา ประธานหลกัสตูร และ/หรือเพ่ือนอาจารย์ในหรือนอก
สาขาเพ่ือประเมินความเหมาะสมของเนือ้หาและส่ือการสอนท่ีอาจารย์ผู้ สอนจัดเตรียม รวมทัง้
ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจของนกัศกึษา ทกัษะในการสอน การใช้ส่ืออปุกรณ์ ความตรงตอ่
เวลา และการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถาม 
 ๒) ให้นกัศึกษาประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอน คณุภาพของส่ือ
และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอน ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจให้ติดตามบทเรียน ความตรงต่อ
เวลา การเปิดโอกาสให้ซกัถามด้วยระบบออนไลน์และเป็นความลบั 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมอาศยัข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลายแหล่ง ซึ่งได้มาด้วยเทคนิค
วิธีการประเมินดงันี ้ 
ลาํดับ แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่ได้ เทคนิค / วิธีการประเมนิ 
๑ นกัศกึษา  การจดัการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  
๒ ศิษย์เก่า ความสมัพนัธ์ของรายวิชากบังาน  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  
๓ ผู้ใช้บณัฑิต  ความพงึพอใจกบัความรู้ความสามารถและคณุสมบติัอนัพงึ

ประสงค์ของบณัฑิต  
แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  

๔ อาจารย์ผู้สอน  ความพงึพอใจ การใช้เวลาในการเตรียมการสอน  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  
๕ เพ่ือนอาจารย์  การมีสว่นร่วมในการบริหารการจดัการเรียนการสอน  แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  
๖ ผู้สงัเกตการณ์สอน  สิ่งท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน  แบบบนัทกึ  
๗ ผู้บริหาร  ความรับผิดชอบงานสอน นวตักรรมของอาจารย์ผู้สอน การอทิุศตน  แบบบนัทกึ  
๘ ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพ / 

ผู้ทรงคณุวฒิุ 
ข้อมลูเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน  แบบบนัทกึ การสมัภาษณ์ 

๙ โครงงานและผลการ
สอบของนกัศกึษา  

ผลการเรียนรู้  งาน / รายงานผลการสอบ  

๑๐ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  แผนการสอน ปรัชญาของหลกัสตูร การบริหารจดัการ  แบบบนัทกึ  
๑๑ แฟ้มข้อมลู  การบริหารจดัการข้อมลูนกัศกึษา  แบบบนัทกึ 
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๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบใุนหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาอยา่งน้อย ๑ คนเป็นประจําทกุปีการศกึษา 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 เม่ือสิน้สดุปีการศึกษาและได้ผลการประเมินการดําเนินงานในข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรจะนําข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถแก้ไขได้โดยไม่กระทบกบัโครงสร้างหลกัสตูร 
คือ คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต เช่น การปรับปรุงลําดบัการสอน เนือ้หาสาระในรายวิชา 
วิธีการจดัการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์การสอน การประเมินผล ซึ่งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
สามารถปรึกษาหารือกบัอาจารย์ผู้สอนเพ่ือดําเนินการปรับปรุงได้ทนัที แต่ถ้ามีผลกระทบต่อคําอธิบาย
รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตต้องขออนุมตัิแก้ไขคําอธิบายรายวิชาจากมหาวิทยาลยัก่อนดําเนินการ
ปรับปรุง ส่วนการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ใช้บณัฑิตและสงัคมนัน้ จะดําเนินการเม่ือใช้หลกัสตูรไปแล้ว ๔ ปี 
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 
(MU Degree Profile) 
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดบั ปริญญาตรี 
1. ช่ือหลกัสตูร  
     (ภาษาไทย)    หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
    (ภาษาองักฤษ)   Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science 

2. ช่ือปริญญา  
   (ภาษาไทย)        วทิยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 
   (ภาษาองักฤษ)    Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสตูร หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จํานวนหน่วยกิต  ไมน้่อยกวา่ 120 หนว่ยกิต 
ระยะเวลาการศกึษา / 
วงรอบหลกัสตูร 

 4 ปี 

สถานภาพของหลกัสตูร 
และกําหนดการเปิดสอน 

หลกัสตูรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2558  
เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
สถาบนัผู้ประสาทปริญญา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐาน - 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เปา้หมาย Purpose / Goals ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์

ตาม  MU Graduates Attributes ได้แก่ การเป็นผู้ รู้จริงทัง้ด้าน
กว้างและด้านลึก  (T-Shaped breadth and depth), มีทักษะ
ประสบการณ์ สามารถแข่งขนัได้ระดบัโลก (Globally Talented), 
มี จิตสาธารณ ะ  สามารถทําประโยชน์ ให้สังคม  (Socially 
Contributing) และ กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่ง
ใหมใ่นทางท่ีถกูต้อง (Entrepreneurially Minded) 
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วตัถปุระสงค์ / Objectives ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพและวิชาชีพระดบัเบือ้งต้น
ทางวิชาการ บนพืน้ฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
อาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในฐานะท่ีปรึกษา / 
ผู้ ช่ วยหน่ วยปฏิบัติการวิ เคราะห์ ด้านการกีฬา  / ผู้ ใช้และ
ประเมินผลข้อมูลเพ่ือการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  มีความรู้พืน้ฐานในการออกแบบ
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายโดยนํา
วิธีคิดทางการวิจัยมาประยุกต์และผลิตผลงานได้โดยใช้พืน้
ฐานความรู้การวิจัย มีแนวคิดพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นผู้ ท่ีสามารถดําเนินชีวิตในสงัคมได้เป็นปกต ิ

ลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูร 
Distinctive Features 

เป็นหลกัสูตรท่ีสอดประสานความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบตัิด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย  มุ่ งเน้นการ
ปฏิบตัิงานได้จริง จดัการเรียนการสอนโดยผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
จดัประสบการณ์ตรงให้ผู้ เรียนได้ทําโครงงานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬาอยา่งเป็นระบบ 

ระบบการศกึษา ระบบทวิภาค 
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สาํเร็จการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ผู้ช่วยวิจยัด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / อปุกรณ์กีฬา  
ผู้ช่วยแพทย์กีฬาด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางกาย 
ครู อาจารย์ นกัวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศกึษาและ 
กิจกรรมทางกาย 
ผู้ นําด้านสมรรถภาพ (Fitness coach) 
ผู้ นําด้านสขุภาวะ (Wellness coach) 
อาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการกีฬา 

การศกึษาตอ่ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศกึษา 

 
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นการเรียนรู้ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาผ่านการปฏิบตัิ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง
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อย่างต่อเน่ือง ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีจิตสํานึกด้าน
คณุธรรมจริยธรรมและคํานงึถึงประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

กลยทุธ์ / แนวปฏิบตั ิ ในการ
จดัการเรียนการสอน   

จัดการเรียน รู้แบบ  outcome-based classroom เน้น  active 
learning ผ่านกิจกรรมหลากหลายทัง้ในและนอกหลกัสูตร เพ่ือ
สร้าง entrepreneurial mindset ให้เกิดในตวัผู้ เรียน 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  

กลยทุธ์ / แนวปฏิบตั ิ  
ในการประเมนิผลการเรียนรู้ 
ของนกัศกึษา   

ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของ
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ผ่านการสอบข้อเขียน การส่ง
รายงาน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การอภิปราย และประเมิน
สมรรถนะผ่านทกัษะเฉพาะและทกัษะทัว่ไปจากการสอบปฏิบตั ิ
การฝึกงาน การทํากิจกรรมโครงการกับชุมชน และ โครงงาน
ศกึษาเฉพาะเร่ือง (bachelor project) 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences 
สมรรถนะทัว่ไปท่ีหลกัสตูร
เสริมสร้างให้แก่นกัศกึษาผา่น
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนทัง้ในและนอกห้องเรียน 
ได้แก่ 
 

G1 การสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลในสหวิชาชีพหรือผู้ รับบริการ     
      ได้โดยใช้ทกัษะการสงัเกตเป็นข้อมลูในการเลือกวิธีการสร้าง 
      สมัพนัธภาพและแสวงหาความร่วมมือ 
G2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เหมาะสมกบัหน้าท่ีท่ีได้รับ 
      มอบหมาย มีภาวะความเป็นผู้ นําผู้ตามท่ีเหมาะสมตาม 
      บทบาท มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและในทีมงาน รับฟัง 
      ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
G3 การสื่อสารได้ตรงวตัถปุระสงค์ท่ีอยากส่ือ เลือกใช้เคร่ืองมือใน  
      การสื่อสารท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและกลุม่ของผู้ รับสาร  
      วพิากษ์วจิารณ์ข้อมลู แลกเปล่ียนและแสดงความคดิเห็น 
      เก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬาโดยคํานงึถึงจริยธรรม 
      และความเสมอภาค แม้ในเชิงพาณิชย์ นําเสนอผลงาน  
      ทกัษะการใช้ภาษาในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็น  
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      ทางการ ใช้ภาษาไทยในการพดู ฟัง อา่น เขียนเชิงวิชาการได้  
      พดู ฟังภาษาองักฤษในการปฏิบตังิาน อา่นคูมื่อปฏิบตักิาร 
      ภาษาองักฤษได้  
G4 การประยกุต์แนวคดิการบริหารกระบวนการ (process  
      management) ด้านการออกกําลงักายและการกีฬาในการ 
      ปฏิบตังิานกบัผู้ รับบริการ 
G5 การคดิ สืบค้น วเิคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และ 
      นําเสนอข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิจารณญาณ 
G6 ความมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ 
      อาชีพนกัปฏิบตักิารด้านการออกกําลงักาย 
G7 ความประพฤตเิหมาะสมแสดงออกซึง่ความเป็นผู้ มีมารยาท 
      มีความซือ่สตัย์ เคารพกฏ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิแสดงออกถึง  
      ความมีคณุธรรมจริยธรรม เสียสละเพ่ือสว่นรวม 

Subject-specific 
Competences 
สมรรถนะวชิาเฉพาะท่ีหลกัสตูร
เสริมสร้างให้แก่นกัศกึษาผา่น
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนทัง้ในและนอกห้องเรียน 
 
 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือใช้วางแผนพฒันา
สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางกีฬาของตนเองและ
ผู้ รับบริการ ได้แก่  
S1 กายวิภาคศาสตร์และการเคล่ือนไหว  
S2 สรีรวิทยาการออกกําลงักาย  
S3 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  
S4 โภชนาการการกีฬา  
S5 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย  
S6 เวชศาสตร์การกีฬา  
เพ่ือใช้ในการทํางานกบัผู้ ต้องการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬา
อยา่งปลอดภยัได้ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่  
S7 การตรวจร่างกายทัว่ไปและการประเมนิสขุภาพ  
S8 การคดักรองและตรวจพบกลุม่เส่ียง (early detection),  
      โรคประจําตวั ความเส่ียงจากปัจจยัภายในภายนอก,  
      ความจําเพาะของชนิดกีฬาก่อนเข้าร่วมการออกกําลงักาย  
      (pre-participation examination) 
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S9 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล 
S10 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  
S11 การกู้ ชีพขัน้พืน้ฐาน (basic CPR) 
S12 การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย ผู้บาดเจ็บ 
S13 การฟืน้ฟสูภาพผู้ได้รับบาดเจ็บจากกีฬาเพื่อการกลบัคืนสู ่ 
       การออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาได้ (return to play) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑติ 
PLOs   
ผู้ สําเร็จการศกึษาจากหลกัสตูร
จะสามารถ 

PLO1 ประยกุต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากบัศาสตร์ 
          อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์  
          และการประเมินสถานการณ์เพ่ือพฒันาความสามารถใน 
          การออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาในบทบาทของ 
          นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาตรงตามวตัถปุระสงค์ของ 
          ผู้ รับบริการบนพืน้ฐานความปลอดภยัและจรรยาบรรณใน 
          การประกอบอาชีพ  
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึกร่างกาย 
          บนพืน้ฐานความปลอดภยัตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 
          การกีฬาอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับบริการ 
          ภายใต้กฏกตกิาและจรรยาบรรณด้านการกีฬา 
PLO3 วางแผนปอ้งกนัและทําการช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้บาดเจ็บ 
          จากการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาและฟืน้ฟสูภาพอยา่ง 
          ถกูต้องเพ่ือการกลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือเลน่กีฬา 
          ได้ดงัเดมิ 
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เก่ียวกบัการออกกําลงั 
          กายและการกีฬาได้สําเร็จลลุว่งโดยใช้ข้อมลูอ้างอิงและ 
          ข้อมลูสถิต ิผา่นการสืบค้น วเิคราะห์ ทัง้ผลกระทบเชิงบวก 
          และลบด้วยหลกัวิชาการด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาและ  
          การออกกําลงักาย ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี 
          ทนัสมยัได้ด้วยตนเอง 
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ภาคผนวก ๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 

PLOs  SubPLOs 
PLO1 ประยกุต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การ 
          กีฬากบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อยา่ง 
          ถกูต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์และการ 
          ประเมนิสถานการณ์เพ่ือพฒันา 
          ความสามารถในการออกกําลงักายหรือ 
          เลน่กีฬาในบทบาทของนกัวทิยาศาสตร์ 
          การกีฬาตรงตามวตัถปุระสงค์ของ 
          ผู้ รับบริการบนพืน้ฐานความปลอดภยัและ 
          จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
            

PLO1.1 อธิบายหรือตอบปัญหาทางด้าน 
             วทิยาศาสตร์การกีฬาในการพฒันา 
             ความสามารถทางกีฬาและการออก 
             กําลงักายของนกักีฬาและผู้ ต้องการ 
             ออกกําลงักายได้อยา่งถกูต้องตรงตาม 
             วตัถปุระสงค์ 
PLO1.2 ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัวทิยาศาสตร์ 
             การกีฬาทัง้ท่ีใช้ในห้องปฏิบตักิารและ 
             ในภาคสนามได้ถกูต้องเหมาะสมตรง 
             ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ รับบริการ 

PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรม 
          การฝึกร่างกายบนพืน้ฐานความปลอดภยั 
          ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 
          อยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบักลุม่ 
          ผู้ รับบริการภายใต้ กฏ กตกิา และ 
          จรรยาบรรณด้านการกีฬา 
   

PLO2.1 วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของ 
             นกักีฬาและผู้ ต้องการออกกําลงักาย 
PLO2.2 ออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้าง 
             สมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการออก 
             กําลงักายเพื่อสขุภาพและโปรแกรมการ 
             ฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือการแขง่ขนัสําหรับ 
             นกักีฬาและผู้ ต้องการออกกําลงักาย 

PLO3 วางแผนปอ้งกนัและทําการช่วยเหลือ 
          เบือ้งต้นแก่ผู้บาดเจ็บจากการออกกําลงั 
          กายหรือเลน่กีฬาและฟืน้ฟสูภาพอยา่ง 
          ถกูต้องเพ่ือการกลบัคืนสูก่ารออกกําลงั 
          กายหรือเลน่กีฬาได้ดงัเดมิ 
            

PLO3.1 ทําการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้อยา่ง 
             ถกูต้อง 
PLO3.2 ปฎิบตักิารกู้ ชีพขัน้พืน้ฐาน (Basic CPR)  
             ได้อยา่งถกูต้อง 
PLO3.3 ประเมินการบาดเจ็บและสามารถสง่ตอ่ 
             เพ่ือการรักษาได้อยา่งถกูต้อง 
PLO3.4 ทําการฟืน้ฟสูภาพผู้ได้รับบาดเจ็บเพ่ือ 
             การกลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือเลน่ 
             กีฬาได้ 
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PLO3.5 ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี 
             ประสทิธิภาพยอมรับในความแตกตา่ง 
             ระหวา่งบคุคล มีความรับผิดชอบใน 
             หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เก่ียวกบั 
          การออกกําลงักายและการกีฬาได้สําเร็จ 
          ลลุว่งโดยใช้ข้อมลูอ้างอิงและข้อมลูสถิต ิ 
          ผา่นการสืบค้น วิเคราะห์ ทัง้ผลกระทบเชิง 
          บวกและลบด้วยหลกัวิชาการด้าน 
          วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั 
          กาย ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ี 
          ทนัสมยัได้ด้วยตนเอง 
              
 

PLO4.1 กําหนดประเดน็ปัญหาท่ีสนใจได้ด้วย 
             ตนเอง โดยนําความต้องการของ 
             ผู้ รับบริการมาสร้างโจทย์ปัญหา  
             (custom focus) 
PLO4.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง เลือกใช้องค์ความรู้  
             ค้นหาความรู้ได้เองเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
             ใหมด้่วยตนเอง 
PLO4.3 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมลู 
             สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
             ในการค้นคว้าข้อมลูด้านการออกกําลงั 
             กายและการกีฬาได้อยา่งตอ่เน่ืองและมี 
             ประสทิธิภาพ 
PLO4.4 คดิวิเคราะห์ วิพากษ์ข้อมลูด้าน 
             วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั 
             กายได้อยา่งมีเหตผุล 
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ภาคผนวก ๓ 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
๓.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร กับ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
PLOs กับ มคอ.๒ (ปริญญาตรี) 

๓.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร กับ MU Graduate Attribute 
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๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.ระดับที่  ๒ 
(ปริญญาตรี) 

มคอ.ระดบัที่ ๒ / TQF Level 2 PLOs 
PL01 PL02 PL03 PL04 

Competency / skill 1   : Moral  (ด้าน ๑ คุณธรรมจริยธรรม) 
1.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ี วิญญชูนพงึมี เช่น มีนํา้ใจนกักีฬา ซ่ือสตัย์สจุริต 
รับผิดชอบการกระทําของตน เป็นต้น     

1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎระเบียบ  เข้าใจวฒันธรรมองค์กร ปรับตวัเข้ากบัองค์กรนัน้ๆได้     
1.3 เคารพสิทธ์ิของผู้ รับบริการ ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ ปัจเจกบคุคลและความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

    

1.4 ศรัทธาในวิชาชีพ เข้าใจและสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ จดัการปัญหาทางคณุธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจทางจรรยาบรรณอาชีพได้     

1.5 มีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือสว่นรวม     

Competency / skill 2   : Knowledge  (ด้าน ๒ ความรู้) 
2.1 เข้าใจและอธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ด้านการออกกําลงักายและการกีฬา รวมทัง้ศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ชีวกลศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกําลงักาย โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการ
กีฬา เวชศาสตร์การกีฬา รวมทัง้ศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิตในสงัคมยคุใหม่ เช่น 
วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย  

    

2.2 สามารถบรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบติัทางด้านการออกกําลงักายและการกีฬา     
2.3 สามารถแสวงหาความรู้ จดัการความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม ่     

Competency / skill 3   : Cognitive  (ด้าน ๓ ทกัษะทางปัญญา) 
3.1 สามารถนําความรู้ หลกัการทางทฤษฎีและปฏิบติัมาประยกุต์ใช้ในการทํางานด้านการออกกําลงั
กายและการกีฬาได้อย่างเป็นองค์รวม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการวางแผนท่ีดี     

3.2 สามารถใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ในการปฏิบติังานจากการสงัเกต การประเมินสภาพ 
การรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตดัสิน ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

    

3.3 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิด แหลง่ข้อมลูใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในการทํางาน
ในบริบทตา่งๆ     

Competency / skill 4   : Communication  (ด้าน ๔ ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 
4.1 สามารถทํางานเป็นทีม แสดงบทบาทผู้ นําและผู้ตามท่ีดีได้      
4.2 มีปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่คนท่ีมีความหลากหลาย     
4.3 มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และพฒันาการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง     

Competency / skill 5   : ICT  (ด้าน ๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5.1 สามารถใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
และนําเสนอ 
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๑๐๐ 
 

มคอ.ระดบัที่ ๒ / TQF Level 2 PLOs 
PL01 PL02 PL03 PL04 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆในการสรุปประเดน็และส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ รับบริการ     

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร  สืบค้นข้อมลูในการทํางาน  และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม     

Competency / skill 6   : Psychomotor  (ด้าน ๖ ทกัษะพสัิย) 
6.1  สามารถสาธิตทกัษะการเคลื่อนไหวและทกัษะกีฬาได้อย่างถกูต้อง      
6.2  สามารถช่วยเหลือดแูลการบาดเจ็บเบือ้งต้นได้     

 
๓.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับ MU Graduate Attribute 

MU Graduate Attributes (MU-GA) PL0s  
PL01 PL02 PL03 PL04 

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     
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๑๐๑ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M) 
 I   :   PLO is Introduced & Assessed P  :   PLO is Practices & Assessed 
 R  :   PLO is Reinforced & Assessed M  :   Level of Mastery is Assessed 
 A  : Assessment 
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๑๐๒ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
จาํนวน 
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PL01 PL02 PL03 PL04 

ชัน้ป่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนษุย์  
MUGE 101 General Education for Human Development 

๒ 
(๑-๒-๓)  I/P I/P I/P 

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์ 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

๓ 
(๒-๒-๕)    I/P 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนษุย์  
MUGE 103  Arts of Science for Human Development 

๒ 
(๑-๒-๓)   I/P I/P 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
LATH 100   Art of Using Thai language in Communication 

๓ 
(๒-๒-๕) I/P  I/P I/P 

ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ ระดบั x 
LAEN xxx   English Level x 

๓ 
(๒-๒-๕)  I/P I/P  

วทคม ๑๑๔ เคมีทัว่ไป  
SCCH 114  General Chemistry 

๓ 
(๓-๐-๖) I    

วทคม ๑๑๙  ปฏิบติัการเคมี  
SCCH 119  Chemistry Laboratory 

๑ 
(๐-๓-๑) I/P    

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
SCMA 182  Statistics for Health Science 

๒ 
(๒-๐-๔)    I 

วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา    
SPSS 121  General Aspects of Sports Science 

๒ 
(๒-๐-๔) I    

ชัน้ป่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ ระดบั x 
LAEN xxx   English Level x 

๓ 
(๒-๒-๕)  I/P I/P  

วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย  
SPSS 161 Fundamental Anatomy for Exercise  

๒ 
(๒-๐-๔) I I I  

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบือ้งต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science 

๓ 
(๓-๐-๖) I I   

วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้ด้านการเคลื่อนไหว 
SPSS 164   Motor Learning 

๒ 
(๒-๐-๔) R R   

วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา    
SPSS 122  Philosophy and Ethics Aspects of Sports 

๑ 
(๑-๐-๒) R R R R 

จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศกึษากบัการพฒันาภาวะผู้ นํา 
CEGE 201  Contemplative Education and Leadership  
                   Development 

๒ 
(๑-๒-๓)   R R 

ชัน้ป่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
วกกฬ ๒๒๔ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน ๑ 
SPSS 224   English for Further Education and Work 1 

๒ 
(๑-๒-๓)  I/P I/P I/P 

วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการกีฬา 
SPEX 241  Sports Equipment and Facilities 

๒ 
(๒-๐-๔) I   I 

วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา  
SPEX 243   Psychological Skill Training 

๒ 
(๑-๒-๓) R R R R 

วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา   
SPSS 281  Scientific Principles of Sport Training 

๒ 
(๑-๒-๓) R R  R 
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๑๐๓ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
จาํนวน 
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes 
(PLOs) 

PL01 PL02 PL03 PL04 
วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย 
SPSS 262   Basic Functional Anatomy for Exercise  

๒ 
(๒-๐-๔) R R R R 

วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย        
SPSS 282   Physical Fitness Test 

๓ 
(๒-๒-๖) P P P P 

ชัน้ป่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาตอ่และการทํางาน ๒  
SPSS 225   English for Further Education and Work 2  

๒ 
(๑-๒-๓)  I/P I/P I/P 

วกกฬ ๒๖๔ ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SPSS 264   Biochemistry for Sports Science 

๒ 
(๒-๐-๔) I    

วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสขุ 
SPSS 283  Science and Arts of Healthy Eating 

๒ 
(๒-๐-๔) R R  R 

วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ 
SPSS 286   Sports Physiology 1 

๓ 
(๒-๒-๕) R    

วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
SPSS 284   Exercise and Sports Psychology  

๓ 
(๒-๒-๖) R R R R 

วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือการออกกําลงักาย 
SPSS 263   Advanced Functional Anatomy for Exercise 

๒ 
(๑-๒-๓) P P P P 

ชัน้ป่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพองค์รวม 
                  สําหรับบคุคลพิเศษ    
SPEX 342  Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for  
                  Special Population 

๓ 
(๒-๒-๖) 

R R  R 

วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ 
SPSS 351  Bachelor Project in Exercise and Sports 1 

๒ 
(๒-๐-๔) 

   R 

วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์การกีฬา  
SPSS 381  Sports Biomechanics  

๒ 
(๑-๒-๓) R    

วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก 
SPSS 383   Sports and Clinical Nutrition 

๒ 
(๒-๐-๔) R R  R 

วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การกีฬา 
SPSS 384  Sports Medicine 

๓ 
(๒-๒-๖) R  R R 

วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
SPSS 385  Physical Fitness Conditioning 

๒ 
(๒-๐-๔) R R  R 

วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ 
SPSS 386   Exercise Physiology 2 

๓ 
(๒-๒-๕) R    

วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล          
SPEX 341   Personal Trainer  

๓ 
(๑.๕-๓-๖) P P P P 

ชัน้ป่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ 
SPSS 352  Bachelor Project in Exercise and Sports 2 

๑ 
(๐-๒-๑)    P 

วกอก ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑  
SPEX 357  Field Work 1 

๖ 
(๐-๔๕-๐) P P P P 

ชัน้ป่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา  
SPSS 423  Legal Aspects of Sports  

๑ 
(๑-๐-๒)  R   

วกกฬ ๔๘๒ เทคโนโลยีการกีฬา 
SPSS 482   Sports Technology 

๒ 
(๒–๐-๔) 

R R   

รหัสวชิา ช่ือวชิา จาํนวน Program-Level Learning Outcomes 
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๑๐๔ 
 

หน่วยกิต (PLOs) 
PL01 PL02 PL03 PL04 

วกกฬ ๔๘๕ เภสชัวิทยาการกีฬา    
SPSS 485   Sports Pharmacology   

๒ 
(๒-๐-๔) R  R  

วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลงักายกลุม่  
SPEX 441   Group Exercise 

๒ 
(๑-๒-๓) 

 P  P 

วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ 
SPSS 481  First Aid and Resuscitation 

๒ 
(๑-๒-๓) 

  P  

ชัน้ป่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
วกอก ๔๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒  
SPEX 457  Field Work 2 

๖ 
(๐-๔๕-๐) M/A M/A M/A M/A 
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๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระสาํคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลังกาย 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๑๐๖ 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
............................... 

๑. หลักสูตรฉบับดงักล่าวนี ้ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 เม่ือวนัท่ี ................................................................................................................... 

๒. สภามหาวิทยาลัยมหดิลได้อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขครัง้นีแ้ล้ว  
 ในคราวประชมุครัง้ท่ี ................................................................................................. 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี ้เร่ิมใช้กบันกัศกึษารุ่นปีการศกึษา ๒๕๖๑  
 ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  ด้วยนโยบายการสร้างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลให้เป็นท่ียอมรับในสากลเพ่ือ
รองรับการประกนัคณุภาพการจดัการศกึษาตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลยักลุม่ประเทศอาเซียน 
(ASEAN University Network Quality Assurance หรือ AUN-QA) โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรเป็น
การศึกษาแบบเน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-Based Education; OBE) และพฒันาให้บณัฑิตมีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑  ประกอบกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมตามประเด็น
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาการกีฬาของชาติด้วยการกีฬาเป็นส่วนสําคญัของวิถีชีวิตประชาชน
ทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสําคญัในการสร้างคณุค่าทางสงัคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดย
สง่เสริมให้ประชาชนทกุคนมีความตระหนกัถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาส
ให้ประชาชนทกุคนได้เลน่กีฬาหรือชมกีฬาท่ีตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม พร้อมสร้างปัจจยัแวดล้อมให้
เอือ้ต่อการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกซึ่งเป็น
สงัคมแห่งการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทัง้มุ่งเน้นความสําคญัของคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๕. สาระสาํคัญในการปรับปรุงแก้ไข   การปรับปรุงหลกัสตูรมีประเดน็การแก้ไขรายวิชา ดงันี ้
๑) เปิดรายวิชาใหม ่หรือ แยกจากรายวิชาเดมิ หรือ ทดแทนรายวิชาท่ีคล้ายคลงึหรือซํา้ซ้อนกนั  
๒) กําหนดรหสัวิชาใหมแ่ยกตามกลุม่วิชา 
๓) ปรับช่ือรายวิชา 
๔) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
๕) ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่โมงเรียนตอ่สปัดาห์ 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๐๗ 
 

 ๕.๑ ตารางเปรียบเทยีบรายวชิาในหลักสูตรเดมิและรายวชิาในหลักสูตรปรับปรุง 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน
หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จาํนวน
หน่วยกิต 

การ
เปล่ียนแปลง 

กลุ่มวชิาแกน 
วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SPSS 211  General Aspects of Sports Science 

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SPSS 121  General Aspects of Sports Science 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒ 

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

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา     
SPSS 122   Philosophy and Ethics Aspects of Sports 

๑ 
(๑-๐-๒) 

๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา  
SPSS 423   Legal Aspects of Sports 

๑ 
(๑-๐-๒) 

๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๒๑๖ ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
SPSS 216  English for Sports Science 

๒   
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๒๒๔ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาต่อและการทํางาน ๑ 
SPSS 224   English for Further Education and Work 1 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๒๒๕ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาต่อและการทํางาน ๒  
SPSS 225   English for Further Education and Work 2   

๒ 
(๑-๒-๓) 

๑,๒,๓,๔,๕  

กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

วทคม ๑๑๐ เคมีทัว่ไป    
SCCH 110 General Chemistry      

๓ 
(๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๔ เคมีทัว่ไป   
SCCH 114 General Chemistry      

๓ 
(๓-๐-๖) 

๒ 

วทคม ๑๒๐ เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น    
SCCH 120  Fundamental Organic Chemistry 

๓ 
(๓-๐-๖) 

วทคม ๑๒๓ เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น    
SCCH 123  Fundamental Organic Chemistry 

๓ 
(๓-๐-๖) 

๒ 

วกอก ๒๕๕ กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐานสําหรับการออก
กําลงักายและการกีฬา 
SPEX 255 Basic Anatomy for Exercise and Sport 

๒   
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานพ่ือการออกกําลงักาย 
SPSS 161   Fundamental Anatomy for Exercise 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย  

SPSS 262   Basic Functional Anatomy for Exercise  
๒ 

(๒-๐-๔) 
๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือการออกกําลงักาย  
SPSS 263   Advanced Functional Anatomy for Exercise 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๑,๒,๓,๔,๕  

วกกฬ ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว 
SPSS 255  Motor Learning 

๒   
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว 
SPSS 164  Motor Learning 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒,๔,๕ 

วกอก ๒๕๓ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา 
SPEX 253  Sports Facilities 

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา 
SPEX 241   Sports Facilities 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒ 

- - 
วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา  
SPEX 243   Psychological Skill Training 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๑ 

วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางการกีฬา 
SPEX 376   Sports Pedagogy 

๒ 
(๑-๒-๓) 

วกอก ๒๔๔ วิธีสอนทางการกีฬา 
SPEX 244   Sports Pedagogy 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๒,๔ 

วกกฬ ๒๕๖ สขุศาสตร์การกีฬา   
SPSS 259   Sports Hygiene  

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกอก ๒๕๐ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย   
SPEX 250   Hygiene and Safety in Exercise 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒,๓ 

วกอก ๔๗๒ การเป็นผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล 
SPEX 472  Personal Trainer 

๒ 
(๑-๒-๓) วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล          

SPEX 341   Personal Trainer 
๓ 

(๑-๓-๖) 
๑,๒,๓,๔,๕ 

วกอก ๒๗๓ พฤติกรรมการส่ือสาร 
SPEX 273  Communication behavior 

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบคุคลกลุ่มพเิศษ 
SPSS 378   Sports for the Special Groups 

๒ 
(๒-๐-๔) วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม 

                  สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพเิศษ    
SPEX 342  Sport and Exercise for Holistic Health  
                  Promotion for Special Population 

๓ 
(๒-๒-๖) 

๒,๓,๔,๕ วกอก ๓๗๑ การออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ 
SPEX 371  Exercise for Health Promotion 

๒ 
(๑-๒-๓) 

วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลงักายและสขุภาพ 
SPEX379    Exercise and Health Psychology 

๒ 
(๒-๐-๔) 

หมายเหต ุ การเปล่ียนแปลง  ๑ = เปิดรายวิชาใหม่ หรือ แยกจากรายวิชาเดิม หรือ ทดแทนรายวิชาท่ีคล้ายคลงึหรือซํา้ซ้อนกนั  
                                      ๒ = กําหนดรหสัวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา 
                                      ๓ = ปรับช่ือรายวิชา 
                                      ๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา 
                                      ๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา จาํนวน รหสัวิชา ช่ือวิชา จาํนวน การ



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๐๘ 
 

หน่วยกิต หน่วยกิต เปล่ียนแปลง 

- - 
วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ 
SPSS 351   Bachelor Project in Exercise and Sports 1 

๒ 
(๒–๐-๔) 

๑ 

- - 
วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ 
SPSS 352   Bachelor Project in Exercise and Sports 2 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๑ 

วกกฬ ๔๙๓ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
SPSS 493   Field Work 

๖ 
(๐-๒๕-๐) 

วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑   
SPSS 357   Field Work 1 

๖ 
(๐-๔๕-๐) 

๑,๒,๓,๔,๕ 

  วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒  
SPSS 457   Field Work 2 

๖ 
(๐-๔๕-๐) 

๑,๒,๓,๔,๕ 

- - 
วกอก ๔๔๑ กิจกรรมการออกกําลงักายกลุ่ม  
SPEX 441   Group Exercise 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๑ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     

วกกฬ ๓๕๓ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา  
SPSS 353   Scientific Principles of Sport Training 

๒ 
(๑-๒-๓) 

วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา  
SPSS 281  Scientific Principles of Sport Training 

๒ 
(๑-๒-๓) 

๒,๓ 

วกกฬ ๓๗๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย        
SPSS 372   Physical Fitness Test 

๒ 
(๑-๒-๓) 

วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย        
SPSS 282   Physical Fitness Test 

๓ 
(๒-๒-๖) 

๒,๕ 

วกอก ๓๗๒ อาหารเพ่ือสขุภาพและการออกกําลงักาย 
SPEX 372   Food for Health and Exercise 

๒   
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสขุ 
SPSS 283   Science and Arts of Healthy Eating 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒,๓,๔ 

- - 
วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลินิก 
SPSS 383   Sports and Clinical Nutrition 

๒ 
(๒-๐-๔) 

๑ 

วกกฬ ๒๕๑ สรีรวิทยาพืน้ฐาน  
SPSS 251   Basic Physiology  

๒   
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ 
SPSS 286   Sports Physiology 1 

๓ 
(๒-๒-๕) 

๒,๓,๔,๕ 

วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 
SPSS 374   Physiology of Exercise 

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ 
SPSS 386   Sports Physiology 2 

๓ 
(๒-๒-๕) 

๒,๓,๔,๕ 

วกกฬ ๔๗๒ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ 
SPSS 472   First Aid and Resuscitation 

๒  
(๑-๒-๓) 

วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ 
SPSS 481   First Aid and Resuscitation 

๒  
(๑-๒-๓) 

๒,๔ 

วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
SPSS 379   Sports Biomechanics   

๒  
(๑-๒-๓) 

วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
SPSS 381   Sports Biomechanics   

๓ 
(๒-๒-๖) 

๒,๓,๔ 

วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา 
SPSS 473   Sports Psychology 

๒ 
(๒-๐-๔) 

วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
SPSS 284   Exercise and Sports Psychology  

๓ 
(๒-๒-๖) 

๒,๓,๔,๕ 

วกกฬ ๓๗๓ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
SPSS 373   Physical Fitness Conditioning 

๒  
(๑-๒-๓) 

วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
SPSS 385   Physical Fitness Conditioning  

๒ 
(๒-๐-๔) 

๒,๔,๕ 

กลุ่มวิชากีฬา     

วกกฬ ๑๑๑ ว่ายนํา้ 
SPSS 111  Swimming 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๑ ว่ายนํา้ 
SPSS 171  Swimming 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๑๒ กรีฑาลู่ 
SPSS 112 Track Athletics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๒ กรีฑาลู ่
SPSS 172  Track Athletics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๑๓ ยิมนาสติก 
SPSS 113  Gymnastics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสติก 
SPSS 173  Gymnastics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๑๔ วอลเลย์บอล 
SPSS 114  Volleyball 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๔ วอลเลย์บอล 
SPSS 174  Volleyball 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๔๕ การฝึกด้วยนํา้หนกั 
SPSS 145  Weight Training 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๕ การฝึกด้วยนํา้หนกั   
SPSS 175   Weight Training 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๒๙  บาสเกตบอล 
SPSS 129  Basketball 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๖ บาสเกตบอล 
SPSS 176  Basketball 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๓๓ เทควนัโด 
SPSS 133  Taekwondo 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๗ เทควนัโด 
SPSS 177  Taekwondo 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

หมายเหต ุ การเปล่ียนแปลง  ๑ = เปิดรายวิชาใหม่ หรือ แยกจากรายวิชาเดิม หรือ ทดแทนรายวิชาท่ีคล้ายคลงึหรือซํา้ซ้อนกนั  
                                      ๒ = กําหนดรหสัวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา 
                                      ๓ = ปรับช่ือรายวิชา 
                                      ๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา 
                                      ๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา จาํนวน รหสัวิชา ช่ือวิชา จาํนวน การ



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๐๙ 
 

หน่วยกิต หน่วยกิต เปล่ียนแปลง 

วกกฬ ๑๓๔ ศิลปะการตอ่สู้ปอ้งกนัตวั 
SPSS 134  Art of Self-defense 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๘  ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกนัตวั 
SPSS 178  The Arts of Self-defense 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๔๓ เปตอง 
SPSS 143  Petanque 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๑๗๙ เปตอง 
SPSS 179  Petanque 

๑ 
(0-2-1) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๑๘ ดาบสากล 
SPSS 118  Fencing 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล 
SPSS 271  Fencing 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๒๕ โยคะ 
SPSS 125  Yoga 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๒ โยคะ 
SPSS 272  Yoga 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๒๗ ยิมนาสติกลีลา 
SPSS 127  Rhythmic Gymnastics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลีลา 
SPSS 273  Rhythmic Gymnastics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

วกกฬ ๑๒๖ ลีลาศ 
SPSS 126  Social Dance 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ 
SPSS 274  Social Dance 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๒๘ กรีฑาลาน 
SPSS 128  Field  Athletics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๕ กรีฑาลาน 
SPSS 275  Field  Athletics 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๒ ยโูด 
SPSS 132  Judo 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๖ ยโูด 
SPSS 276  Judo 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๙  ไทชิ-ช่ีกง 
SPSS 139  Taichi-Qi Gong 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๗ ไทชิ-ช่ีกง 
SPSS 277  Taichi-Qi Gong 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๕ เทนนิส 
SPSS 135  Lawn Tennis 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส 
SPSS 278  Lawn Tennis 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๖ เทเบิลเทนนิส 
SPSS 136  Table Tennis 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๒๗๙ เทเบิลเทนนิส 
SPSS 279  Table Tennis 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๗ แบดมินตนั 
SPSS 137  Badminton 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๓๗๑ แบดมินตนั 
SPSS 371  Badminton 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๔๑ แอโรบิกด๊านซ์ 
SPSS 141  Aerobic Dance 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๓๗๒ แอโรบิกด๊านซ์ 
SPSS 372  Aerobic Dance 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๔๒ เซปัคตะกร้อ 
SPSS 142  Sepak Takraw 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๓๗๓ เซปัคตะกร้อ 
SPSS 373  Sepak Takraw 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๓๑ ฟตุบอล 
SPSS 131  Football 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๓๗๔ ฟตุบอล 
SPSS 374  Football 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๑๕  รักบีฟ้ตุบอล 
SPSS 115  Rugby Football 

๑ 
(๐-๒-๑) 

วกกฬ ๓๗๕ รักบีฟ้ตุบอล 
SPSS 375  Rugby Football 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 
วกกฬ ๑๑๖  การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้ 

SPSS 116  Life Saving 
๑ 

(๐-๒-๑) 
วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้ 
SPSS 376  Life Saving 

๑ 
(๐-๒-๑) 

๒,๔ 

หมายเหต ุ การเปล่ียนแปลง  ๑ = เปิดรายวิชาใหม่ หรือ แยกจากรายวิชาเดิม หรือ ทดแทนรายวิชาท่ีคล้ายคลงึหรือซํา้ซ้อนกนั  
                                      ๒ = กําหนดรหสัวิชาใหม่แยกตามกลุ่มวิชา 
                                      ๓ = ปรับช่ือรายวิชา 
                                      ๔ = ปรับคําอธิบายรายวิชา 
                                                     ๕ = ปรับหน่วยกิต ปรับจํานวนชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๒ ตารางเปรียบเทยีบคาํอธิบายรายวชิาในหลักสูตรเดมิและในหลักสูตรปรับปรุง 
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๑๑๐ 
 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 

วกกฬ ๒๑๕ ปรัชญา จริยธรรม และกฎหมายการกีฬา                      ๒(๒-๐-
๔) 
SPSS 215   Philosophy, Ethics and Legal Aspects of Sports 
                  ปรัชญาทางการกีฬา  จริยธรรมในการเป็นผู้ เล่น  ผู้ ชม  และ
เจ้าหน้าท่ีกีฬา ความหมายของนํา้ใจนกักีฬา และการควบคมุอารมณ์ กฎหมาย
ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ กฎหมายเก่ียวกับ
อบุตัิเหตุ ท่ีสามารถนํามาประยุกต์กับอุบตัิเหตุ และการบาดเจ็บทางการกีฬา 
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา และการเรียก
ค่าสนิไหมชดเชย การประกนัสขุภาพ และการประกนัอบุตัิเหต ุ
                  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 ๑๒๒ ปรัชญาและจริยธรรมการกีฬา                    ๑(๑-๐-๒) 
SPSS 122 Philosophy and Ethics Aspects of Sports 
ปรัชญาการกีฬา จริยธรรมในการเป็นผู้ เล่น ผู้ ชม และผู้ ตัดสินกีฬา นํา้ใจ
นกักีฬา  
Philosophy of sports, ethics of athletes, sports spectators, sports 
officiating, sportsmanship 
วกกฬ ๔๒๓ กฎหมายการกีฬา                                         ๑(๑-๐-๒) 
SPSS 423   Leal Aspect of Sports 
            กฎหมายทั่วไป ท่ี เก่ียวข้องกับการกีฬาทั ง้ในประเทศ  และ
ต่างประเทศ กฎหมายเก่ียวกับ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายทาง
แพ่งและทางอาญา และการเรียกค่าสนิไหมชดเชย การประกนัสขุภาพ และการ
ประกนัอบุตัิเหต ุ
            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 ๒๑๖ ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา๒(๒-๐-๔) 
SPSS 216  English for Sports Science 
                  หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในชีวิตประจําวันและทางกีฬารวมถึงการฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนา
ศกัยภาพทางด้านการฟัง, 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 ๒๒๔ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาต่อและการทํางาน 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 ไวยากรณ์ท่ีสําคัญเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ทํางานทัว่ไป 
           Listening, speaking, reading, and writing skills; English 
structure and grammar for  further education and work 
วกกฬ ๒๒๕ ภาษาองักฤษเพ่ือการศกึษาต่อและการทํางาน ๒๒(๑-๒-๓) 
SPSS 225   English for Further Education and Work 2     ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง 
พูด อ่าน เขียน คําศัพท์และไวยากรณ์ท่ีสําคัญท่ีใช้ในการศึกษาต่อและการ
ทํางานในแวดวงเฉพาะ 
            Listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary 
and grammar for  further education and work in specific area 

วกกฬ ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคลือ่นไหว                    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS  255  Motor Learning 
                  วงจรและองค์ประกอบท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวและกระบวนการ
เรียนรู้ หลักจิตวิทยาการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะกลไกการเคลื่อนไหวท่ีจําเป็น
สําหรับนกักีฬาประเภทต่าง ๆ การฝึก การทําซํา้ และความทรงจําท่ีเกิดจากการ
ฝึก การถ่ายทอดประสบการณ์ ความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุเพศ และความหนัก
ของงานกบัการฝึกซ้อม และพฒันาการของการเกิดทกัษะ 
                  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 . 

วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้ด้านการเคลือ่นไหว                    ๒(๑-๒-๓)   
SPSS 164  Motor Learning 
           การเรียนรู้ทักษะกลไกขัน้พืน้ฐาน กระบวนการเรียนรู้ทักษะกลไก 
และ การควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยระบบประสาทกล้ามเนือ้ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ ทกัษะกลไกท่ีจําเป็นสําหรับนักกีฬา การฝึก การทําซํา้ และ การเรียนรู้
ทกัษะกลไกทางกีฬาท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพทางกาย ความสมัพนัธ์ระหว่าง
อาย ุเพศ  และพฒันาการของการเกิดทกัษะ 
           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 

วกอก ๓๗๒ อาหารเพ่ือสขุภาพและการออกกําลงักาย                   ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 372   Food for Health and Exercise 
                   หลกัโภชนาการปัจจุบนัและโภชนาการร่วมสมยั ชนิดและคุณค่า
สารอาหาร การย่อยอาหารและการดดูซมึสารอาหาร ส่วนประกอบของร่างกาย 
ระบบพลงังานในร่างกาย ผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสขุภาพและการออกกําลงั
กาย อาหารและโภชนาการสําหรับบคุคลต่างวยัและบคุคลกลุม่พิเศษ ภาวะทพุ
โภชนาการและความผิดปกติเก่ียวกับการกิน มาตรฐานและความปลอดภัย
ด้านอาหาร การประยกุต์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ
และการออกกําลงักาย  
                    

วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสขุ                                       ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 283   Science and Arts of Healthy Eating 
            แนวคิด หลกัการ ตัวอย่าง ความสมัพันธ์ และวิธีการปฏิบัติเร่ือง
อาหารและโภชนาการทัว่ไปกบัสขุภาพองค์รวมเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ    
            Concepts, principles, examples, relationships and practical 
methods associated with food and general nutrition and holistic health 
for health promotion 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 
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๑๑๑ 
 

                   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 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐานสําหรับการออกกําลงักาย       ๒(๒-๐-๔) 
                  และการกีฬา                                                                                 
SPEX 255  Basic Anatomy for Exercise and Sport 
                  กายวิภาคศาสตร์ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบนํา้เหลือง ระบบหัวใจและการไหลเวียน ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหารและขบัถ่าย ระบบปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ์ 
Anatomy, Musculoskeletal system, nervous system, endocrine system, 
lymphatic system, cardiovascular system, respiratory system, gastro-
intestinal system, urinary system, reproductive system 

วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย       ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 161   Fundamental Anatomy for Exercise 
           ศัพท์กายวิภาค โครงสร้างร่างกาย แนวและแกนการเคลื่อนท่ี 
กระดูกและเนือ้เย่ือ ระบบประสาทและอวัยวะภายใน กายวิภาคศาสตร์ท่ี
นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องรู้ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ในงานเวชศาสตร์การ
กีฬา ความสมัพนัธ์ของกายวิภาคศาสตร์กบัการบาดเจ็บจากการออกกําลงักาย  
           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 กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย             
                                                                                                   ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 262   Basic Functional Anatomy for Exercise 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย    
           การทํางานของรยางค์ส่วนบนในการออกกําลงักาย การเคลื่อนท่ี
พืน้ฐาน เทคนิควิธีการฝึกเฉพาะส่วนอวยัวะโดยใช้นํา้หนักตวัและการฝึกด้วย
อปุกรณ์เสริมท่ีปลอดภยั 
           Applied functional anatomy of upper extremity; basic 
movement, body weight techniques, and weight training techniques; 
safety 
วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ขัน้สงูเพ่ือการออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 263   Advanced Functional Anatomy for Exercise  
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ขัน้พืน้ฐานเพ่ือการออกกําลงักาย   
            การทํางานของรยางค์ส่วนล่างในการออกกําลงักาย การเคลื่อนท่ี
พืน้ฐาน เทคนิควิธีการฝึกเฉพาะส่วนอวยัวะโดยใช้นํา้หนักตวัและการฝึกด้วย
อปุกรณ์เสริมท่ีปลอดภยั 
            Applied functional anatomy of lower extremity; basic 
movement, body weight techniques, and weight training techniques; 
safety 

วกกฬ ๔๙๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     ๖ (๐-๒๕-๐) 
SPSS 493   Field Work 
                   การเรียนรู้และการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกกําลงักายและ
การกีฬาในหน่วยงานระดบัต่างๆโดยได้รับคําแนะนําและการดแูลจากอาจารย์
นิเทศเพ่ือให้มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยนําความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานไปใช้ในสงัคมและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
     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. 

วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑                                     ๖(๐-๔๕-๐) 
SPSS 357  Field Work 1 
           ฝึกปฏิบตัิงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสัง่สมประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
มุง่เน้นการให้บริการสนองความต้องการของผู้ รับบริการตามจรรยาบรรณอาชีพ  
           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 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒                                     ๖(๐-๔๕-๐) 
SPSS 457   Field Work 2 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ 
            ฝึกปฏิบตัิงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือสัง่สมประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
มุง่เน้นการให้บริการสนองความต้องการของผู้ รับบริการตาม      
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            

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 
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๑๑๒ 
 

- 

วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑      ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 351   Bachelor Project in Exercise and Sports 1 
            หลักการทําโครงงานระดับปริญญาตรีผ่านกระบวนการสัมมนา
และกระบวนการวิจยัเบือ้งต้น  
 Principles of bachelor project, process of seminar and basic 
research methodology 

- 

วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒      ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 352   Bachelor Project in Exercise and Sports 2 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน :  วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ 
            ดําเนินการโครงงานระดบัปริญญาตรีตามโครงร่างท่ีนําเสนอ การ
เขียนสรุปรายงาน 
            Project implementation after having approved; project 
report writing 

วกอก ๔๗๒ การเป็นผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล                                           ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 472   Personal Trainer 
                  การฝึกทางกายเฉพาะบุคคลโดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนการ
ฝึกสมรรถภาพทางกายในด้านความอดทน ความแขง็แรง  ความอ่อนตวั เฉพาะ
บคุคลโดยสามารถวางแผนการฝึก และกําหนดวิธีการฝึกให้เกิดความเหมาะสม
ในแต่ละบคุคล การเป็นผู้ นําหรือครูฝึกในสถานออกกําลงักาย หรือศนูย์กีฬาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
                  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 ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล                                                       ๓(๑-๓-๖) 
SPEX 341  Personal Trainer 
           การฝึกทางกายเฉพาะบุคคล การวางแผนการฝึกสมรรถภาพทาง
กาย วิธีการฝึกท่ีเหมาะสมกบับคุคล การเป็นผู้ นําหรือครูฝึกในสถานออกกําลงั
กาย หรือศนูย์กีฬา  
           Personal training, specific program planning; appropriate 
training methods for different people; learning to be a trainer in the 
exercise or sport centers 

วกอก ๔๗๓ การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา                                       ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 473   Psychological Skill Training 
                  เทคนิคการฝึกทักษะทางจิตวิทยาแบบจิตคุมกายและกายคุมจิต  
เช่น  การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ การฝึกสมาธิและรวบรวมสมาธิ การควบคุม
ความตัง้ใจ การจินตภาพ การสะกดจิต การตัง้เป้าหมาย การลดความวิตก
กังวล การจัดการความเครียด เป็นต้น การฝึกปฏิบัติเพ่ือใช้ในชีวิตและการ
ฝึกซ้อมกีฬา 
                  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. 

วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา                                          ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 243   Psychological Skill Training 
            เทคนิคการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาแบบจิตคมุกายและแบบกายคมุ
จิต เพ่ือความแข็งแกร่งทางจิต 
            Techniques of psychological skill training both body to 
mind and mind to body for the mental toughness 

วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์การกีฬา                                       ๒(๑–๒-๓) 
SPSS 379   Sports Biomechanics 
                   หลักกลศาสตร์พืน้ฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของมนุษย์
หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้านเนเมติกส์และไคเนติกส์ การ
ประยุกต์ชีวกลศาสตร์ในการวิเคราะห์ และพัฒนาการเคลื่อนไหวในการออก
กําลงักายและทกัษะกีฬาประเภทต่าง 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 ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์การกีฬา                                       ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 381   Sports Biomechanics 
            หลกักลศาสตร์พืน้ฐานท่ีใช้การเคลื่อนไหวของมนุษย์ทัง้ด้านการ
ออกกําลังกายและกีฬา หลักชีวกลศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องระบบกระดูกและ
กล้ามเนือ้ กลศาสตร์ของไหล เคร่ืองมือพืน้ฐานทางชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวทางการออกกําลงักายและกีฬาในเชิง 2 มติิ 
                  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 ๔๗๒ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ                    ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 472   First  Aid and Resuscitation 
                   หลักการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บในกรณี
ฉุกเฉิน ข้อปฏิบตัิในสถานะการณ์อุบตัิภัยหมู่ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การ
ตรวจสญัญาณชีพ การห้ามเลือด  การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ การช่วยเหลือ
เม่ือมีสิง่แปลกปลอมเข้าสูร่่างกาย การให้การช่วยเหลือผู้ ท่ีสาํลกัจนหายใจไมไ่ด้ 
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บท่ีตา จมกูและห ูการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยหมดสติ 
ช็อค และตกเลือด  การได้รับสารพิษ ไฟไหม้ สตัว์พิษ การจดัเตรียมยาสามญั
ประจําบ้านเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลประจําสนาม ทกัษะในการปฐมพยาบาล
บาดแผล การห้ามเลือด การตรวจสญัญานชีพ การดาม การใชผ้าพยงุแขน การ
เคลื่อนย้าย  ผู้ ป่วย การช่วยคนจมนํา้ การฝึกปฐมพยาบาลเก่ียวกับการฝาย
ปอด ปัม้หวัใจในการช่วยชีวิตเบือ้งต้น 

วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ                    ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 481   First Aid and Resuscitation 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การกีฬา 
                  ทกัษะการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บในกรณี
ฉุกเฉิน การตรวจสัญญาณชีพ การห้ามเลือด การช่วยชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ 
การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บ ผู้ ป่วยหมดสติ ช็อค และตกเลือด การดาม การ
ใช้ผ้าพยุงแขน การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย การช่วยคนจมนํา้ ได้รับสารพิษ ไฟไหม้ 
สตัว์พิษ การจดัเตรียมยาสามญัประจําบ้านเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลประจํา
สนาม การผายปอด ป๊ัมหวัใจในการช่วยชีวิตเบือ้งต้น 
                  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 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 
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๑๑๓ 
 

                      Principle of First-aid and emergency management, mass-
casualty. 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 กีฬาสําหรับบคุคลกลุม่พิเศษ                    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 378   Sports for Special Groups 
                   ชนิดกีฬาท่ีและกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับ
บุคคลกลุ่มพิเศษต่าง ๆ  เช่น หญิงมีครรภ์  คนอ้วนมาก  เด็กวัยต่างๆ  ผู้ ท่ีมี
ความผิดปกติของร่างกาย และการฝึกเฉพาะสําหรับบุคคลกลุ่มพิเศษและท่ีมี
ลกัษณะความผิดปกติทางร่างกายหรือความพิการ กีฬาคนพิการและการเลือก
กิจกรรม โดยอาศัยพืน้ฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยา โภชนาการ 
จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ และเวชศาสตร์การกีฬา 
                   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 ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ   ๓(๒–๒-๖) 
                  องค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ   
SPEX 342  Sport and Exercise for Holistic Health Promotion for Special  
                  Population 
                  หลกัการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การใช้การออกกําลงักายเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและป้องกันโรค การออกแบบ
โปรแกรมการออกกําลงักายสําหรับผู้ ท่ีมีความเสี่ยงและสําหรับบคุคลหรือกลุ่ม
คนท่ีมีความต้องการพิเศษหรือมีความกังวลเร่ืองสุขภาพ ทักษะการเป็นผู้ นํา
และการให้คําปรึกษา  
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 ๓๗๑ การออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ                    ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 371  Exercise for Health Promotion 
                  หลักการสร้างเสริมสุขภาพและการใช้การออกกําลังกายเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างเสริมสุขภาพ  พัฒนาสมรรถภาพและป้องกันโรค 
ประโยชน์ อันตรายและความเสี่ยงของการออกกําลังกาย การออกแบบ
โปรแกรมการออกกําลงักายสําหรับผู้ ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา และสําหรับบุคคลหรือ
กลุ่มคนท่ีมีความต้องการพิเศษและหรือมีความกังวลเร่ืองสขุภาพ ทักษะการ
เป็นผู้ นําและการให้คําปรึกษา การวางแผนและดําเนินการจดัทําโปรแกรมสร้าง
เสริมสขุภาพสําหรับกลุม่เปา้หมายท่ีหลากหลาย เช่น บคุคล โรงเรียน ชมุชน ท่ี
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 จิตวิทยาการออกกําลงักายและสขุภาพ                    ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 379   Exercise and Health Psychology 
                   ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลให้คนออกกําลงักายและเลิกออกกําลงั
กาย ปัจจัยทางจิตวิทยาและบริบททางสงัคมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคและการ
ลุกลามของโรค และผลท่ีตามมา พฤติกรรมนําสู่โรค การทํานายภาวการณ์
เจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาสุขภาพ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ สามารถอธิบายและประเมินภาวการณ์เจ็บป่วยจากพฤติกรรม
สขุภาพตามแนวทฤษฎีจิตวิยาสขุภาพ  แนวทางการประยกุต์ใช้เพ่ือปอ้งกนัโรค 
ซึง่มีสาเหตจุากการขาดการออกกําลงักาย และเพ่ือสง่เสริมสขุภาพชมุชน 
                    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 สรีรวิทยาพืน้ฐาน                                       ๓(๒-๓-๕) 
SPSS 251   Basic Physiology 
                   บทนําสรีรวิทยา การรักษาสภาวะภายในร่างกายให้คงท่ี หน้าท่ี
และกลไกการทํางานของประสาทส่วนปลาย ประสาทอตัโนมตัิ ระบบประสาท
สว่นกลาง ระบบประสาทสมัผสัพิเศษ ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหวัใจและหลอด 
 

วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑                                       ๓(๒-๒-๕) 
SPSS 286   Sports physiology 1 
            บทนําสรีรวิทยา หน้าท่ีและกลไกการทํางานของระบบประสาท
และการเคลื่อนไหว ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหวัใจและการไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ เทคโนโลยีในการตรวจวดัการทํางานทางสรีรวิทยาและ
ฝึกปฏิบตัิการ            
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๑๑๔ 
 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบ
พนัธ์  ปฏิบตัิการทางสรีรวิทยาพืน้ฐาน กรณีศกึษา 
                   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 

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  ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย                                      ๓(๓-๐-๖) 
SPSS  374   Physiology of Exercise 
                    การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลัง
กายในระยะฉับพลนัและการฝึก ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ อาทิ การ
ผลิตพลงังานและเมตาบอลิสม ระบบประสาท กล้ามเนือ้ ระบบการไหลเวียน
โลหิต ระบบการหายใจ ฮอร์โมน สมดุลของของเหลวและเกลือแร่ การออก
กําลงักายในสภาพแวดล้อมท่ีรุนแรง และการฟืน้คืนตัว การอภิปรายเก่ียวกับ
สรีรวิทยาการออกกําลงักายในบริบทของสขุภาพและสมรรถภาพ 
                     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. 

วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒                                                  ๓(๒-๒-๕) 
SPSS 386   Sports physiology 2 
วิชาท่ีศกึษาก่อน : วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ 
            การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างใน
ร่างกายต่อการออกกําลงักายและการฝึก อาทิ การเผาผลาญพลงังาน ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
ฮอร์โมน สมดลุของของเหลวและเกลือแร่ การออกกําลงักายในสภาพแวดล้อม
ท่ีรุนแรง และการฟืน้คืนตวั การตรวจวดัสมรรถนะการทํางานของร่างกายโดย
ใช้เคร่ืองมือและวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ  
             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 ๓๘๒ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจกีฬาและ         ๒(๒-๐-๔) 
                  การออกกําลงักาย  
SPEX 382  The Introduction of Sports and Exercise Business    
                  Management 
                  หลกัการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ  
ลกัษณะของอตุสาหกรรมธุรกิจบริการ อตุสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออก
กําลงักาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริการ อีกทัง้กิจกรรมหลกัในการ
ประกอบการธุรกิจ ได้แก่  การบัญชี การเงิน การตลาด  การผลิตและการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์  ซึ่งครอบคลมุถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ และ
ศกึษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจทางด้านกีฬาและการออกกําลงักาย
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 ๓๔๗ การจดัการศนูย์ออกกําลงักาย                                     ๒(๑-๒-๓) 
SPEX 347   Fitness Center Management 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกอก ๒๔๗ การจดัการโครงการ 
            หลกัการบริหารศนูย์ออกกําลงักายตามมาตรฐานสากล ระบบการ
ดําเนินงานเชิงธุรกิจ ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและกําหนดราคา 
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจของศนูย์การออกกําลงักายจริยธรรมการ
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 

วกอก ๔๗๕ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรการกีฬา              ๒(๒-๐-๔) 
SPEX 475   Human Resource Management in Sport Organizations 
                   แนวคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การกีฬา การ
จดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหาและการคัดเลือก การปฐมนิเทศและวัฒนธรรมองค์การ การ
ฝึกอบรมและการพฒันา การจดัการผลการปฏิบตัิงาน การจดัการการจงูใจและ
รางวลั องค์การกีฬาและแรงงานสมัพนัธ์ การจดัการผู้สืบทอดตําแหน่งบริหาร
และคนเก่ง การจดัการความหลากหลาย การประเมินผลและการปรับปรุงการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใน
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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๑๑๕ 
 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 
วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา                                                      ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 473   Sports Psychology 
                   ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือการประยกุต์ใช้ในการฝึกซ้อมและ
แข่งขนั  ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สกึ พฤติกรรม การ
เรียนรู้ การรับรู้ และสภาวะทางกาย  สิ่งเร้าและความวิตกกังวล  ความเครียด
และการจัดการความเครียด  แรงจูงใจ  ความตัง้ใจ  และสมาธิในการฝึกซ้อม
และการแข่งขัน  ความร่วมมือในทีมกีฬา  ผู้ นําและเทคนิคการสื่อสาร การ
ทดสอบ การวัด และการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา  การฝึกทักษะทาง
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 ๒๘๔ จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย                      ๓(๒-๒-๖) 
SPSS 284   Exercise and Sports Psychology 
            ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั ปัจจยัทาง
จิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และสภาวะร่างกายในการฝึกซ้อมและการแข่งขนั ผู้ นําและเทคนิคการสื่อสาร 
การทดสอบ การวดั และการประเมนิทางจิตวิทยาการกีฬา 
            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 ๓๗๓ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                    ๒(๑-๒-๓) 
SPSS 373   Physical Fitness Conditioning 
               องค์ประกอบ และปัจจยัต่างๆ ในการฝึกสมรรถภาพ ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาความสามารถของนักกีฬา  ประกอบด้วย หลักการฝึก  เพศ อาย ุ
นํา้หนกั  รูปร่าง  อณุหภมูิ  อาหาร  และอ่ืนๆ  หลกัการฝึกสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละด้าน    การวางแผนการฝึกและวิธีการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายในนกักีฬา   
            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 ๓๘๕ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                    ๒(๒-๐-๔) 
SPSS 385   Physical Fitness Conditioning 
วิชาท่ีต้องศกึษาก่อน : วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

            องค์ประกอบในการพฒันาขีดความสามารถของนกักีฬา หลกัการ
ฝึก การเขียนแผนการฝึกซ้อม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝึกซ้อม การประเมินนกักีฬา
เพ่ือพฒันาความสามารถ  
                   Components of physical fitness for improving the athlete's 
ability; training principles; factors influence training; evaluating 
athletes’ performances to improve bio-motor ability 

วกกฬ ๑๑๑ ว่ายนํา้                                                                    ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 111   Swimming 
                   ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายนักกีฬา ทกัษะพืน้ฐานในการว่าย
นํา้ เช่น การลงนํา้ การลอยตวัและเลีย้งตวัในนํา้ การหายใจในนํา้ การใช้แขน 
ขา รวมถึงทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  ท่ากบ  และผีเสือ้ กติกา 
มารยาท การแข่งขนั  การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            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 ๑๗๑ ว่ายนํา้                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 171   Swimming  
            ทักษะการว่ายนํา้ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษา อปุกรณ์ 
            Swimming skills; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance 

วกกฬ ๑๑๒ กรีฑาลู ่                                                                   ๑(๐–๒-๑)  
SPSS 112  Track Athletics  
                  ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกรีฑาประเภท
ลู่  การวิ่งในลู่วิ่ ง การวางเท้า การจัดลําตัวในท่าออกตัว จัดระบบการ
เคลื่อนไหวเพ่ือทกัษะในการว่ิงระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะไกล การจดัสนาม 
การเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั  การ
บาดเจ็บและความปลอดภยัในการเลน่กรีฑาลู ่การเก็บรักษาอปุกรณ์  
                  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 ๑๗๒ กรีฑาลู ่                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 172   Track Athletics 
            ทักษะการว่ิงในลู่วิ่ง  กฎกติกามารยาท  การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Track athletics skills; rules and regulations; injuries and 
safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๑๓ ยิมนาสติก                                                                ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 113   Gymnastics  
                   ประวตัิ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬายิมนาสติก 
ทักษะพืน้ฐานต่างๆ เช่น  การม้วนหน้า  ม้วนหลงั การทรงตัว  สปริงตัว และ
การช่วยเหลือ กติกา มารยาทในการแข่งขนั การบาดเจ็บและความปลอดภยัใน
การเลน่ยิมนาสติก การเก็บรักษาอปุกรณ์  
                   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 

วกกฬ ๑๗๓ ยิมนาสตกิ                                                                 ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 173   Gymnastics 
            ทักษะการม้วนหน้า ม้วนหลัง การทรงตัว สปริงตัว กฎกติกา
มารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยัในการเล่นยิมนาสติก  การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
            Basic skills; forward and  backward roll, balancing, spring; 
rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 
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๑๑๖ 
 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 

วกกฬ ๑๑๔ วอลเลย์บอล                                                             ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 114   Volleyball                                                                      
                   ประวัติ ประโยชน์  สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะพืน้ฐานในการ
เคลื่อนท่ี การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การสกัดกัน้ การ
ตบ และ การเล่นทีม กติกา มารยาทการแข่งขัน การบาดเจ็บ และความ
ปลอดภยัในการเลน่ การเก็บรักษาอปุกรณ์  
                   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 ๑๗๔ วอลเลย์บอล                                                              ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 174   Volleyball 
            ทกัษะการเล่นลกูมือล่างมือบน การเสิร์ฟ การสกดักัน้ การตบและ
การเล่นทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
            Basic skills; body position, serving, volley, bumping, 
individual attack and defense techniques; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๔๕ การฝึกด้วยนํา้หนัก                                                      ๑(๐-๒-
๑) 
SPSS 145   Weight Training 
                   หลักการพืน้ฐานและองค์ประกอบต่างๆ ในการฝึกเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพกล้ามเนือ้ เทคนิคในการฝึกรูปแบบต่างๆ   กระบวนการในการ
วางแผนการฝึก การคัดเลือกท่าฝึกให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการฝึก และ
นําไปสูก่ารปฏิบตัิจริงได้ 
                   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 ๑๗๕ การฝึกด้วยนํา้หนกั                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 175   Weight Training 
            พืน้ฐานการฝึกด้วยนํา้หนัก ท่าบริหารกับกลไกการทํางานของ
กล้ามเนือ้ ประเภทและชนิดของอปุกรณ์ รูปแบบและวิธีการฝึกด้วยนํา้หนกัเพ่ือ
พฒันาความแข็งแรงของนกักีฬา 
            Basic weight training; posture and mechanism; equipment 
and tools; weight training methods to improve athletes’ performances 

วกกฬ ๑๒๙ บาสเกตบอล                                                             ๑(๐-๒-๑)  
SPSS 129   Basketball  
                   ประวัติ ประโยชน์  สมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล 
ทักษะพืน้ฐานในการเคลื่อนท่ี และการรับบอล ส่งบอล การเลีย้งลูก การยิง
ประตู และการเล่นทีม กติกา มารยาท การแข่งขัน การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาบาสเกตบอล การเก็บรักษาอปุกรณ์  
                   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 ๑๗๖ บาสเกตบอล                                                             ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 176   Basketball 
            ทักษะการเล่นบาสเกตบอล การลงทีม กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Basketball skills; team tactics; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๓๓ เทควนัโด                                                                  ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 133  Taekwondo 
                  ประวัติ  ประโยชน์   สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา  ทักษะ
เบือ้งต้นของกีฬาเทควนัโด  การยืน การเตะ การประลองและการรําในท่าต่างๆ 
กติกา มารยาท การแข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัย  การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
                  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 ๑๗๗ เทควนัโด                                                                   ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 177  Taekwondo 
                  ทักษะเบือ้งต้นการเล่นเทควันโด กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                  Taekwondo basic skills; rules and regulations; injuries and 
safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๓๔ ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกนัตวั                                        ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 134   Art of Self-defense 
                   ประโยชน์ ความหมาย ความปลอดภยั ทกัษะเบือ้งต้นในการต่อสู้
ป้องกันตัว เช่น การล้ม การม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การเตะ การต่อย การทุ่ม 
การควบคมุและการแก้ไขจากการถกูควบคมุ 
                   Usefulness, definition, safety, Basic skills, such as rolls and 
somersaults kick, punch, immobilization, attacks and self-defense. 

วกกฬ ๑๗๘ ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกนัตวั                                        ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 178   The Arts of Self-defense 
            ทักษะเบือ้งต้นในการต่อสู้ ป้องกันตัว การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั 
            Self-defense basic skills; injuries and safety 
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๑๑๗ 
 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 

วกกฬ ๑๔๓ เปตอง                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 143  Petanque 
                 ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพนักกีฬาเปตอง ทักษะพืน้ฐานการ
เล่นเปตอง เช่น การโยน การตี กติกา มารยาทในการแข่งขนั การบาดเจ็บ และ
ความปลอดภยัในการเลน่กีฬาเปตอง การเก็บรักษาอปุกรณ์  
                 History, usefulness, essential physical fitness, basic skills; 
throwing and hitting etc. , rules and regulations, injuries and safety, 
equipment and maintenance. 

วกกฬ ๑๗๙ เปตอง                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 179   Petanque 
            ทกัษะการเลน่เปตอง  การแข่งเด่ียว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท 
การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์  
        Petanque skills for individual and team; rules and 
regulations; injuries and safety; equipment maintenance  

วกกฬ ๑๑๘ ดาบสากล                                                                  ๑ (๐ -๒ -
๑) 
SPSS 118   Fencing 
            ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบือ้งต้นของกีฬา
ดาบสากล เช่น การยืน การเคลื่อนท่ี การทําคะแนน การรับ และการโต้ตอบ 
กติกา มารยาท การแต่งกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการฝึก การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
            History, usefulness, essential physical fitness, basic skills  
such as stand, movement,  score doing, parry and repost, regulations, 
uniforms, injuries and safety, equipment maintenance. 

วกกฬ ๒๗๑ ดาบสากล                                                                 ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 271   Fencing 
            ทกัษะเบือ้งต้นการเล่นดาบสากล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Fencing basic skills; rules and regulations; injuries and 
safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๒๕ โยคะ                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 125   Yoga  
                   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับโยคะ ประโยชน์ หลกัการ ขัน้ตอนวิธีการฝึก 
และความปลอดภัย การตรียมพร้อมร่างกาย เทคนิคการเกร็งและคลาย  การ
ผ่อนคลายอย่างลกึ อาสนะขัน้พืน้ฐาน  การควบคุมการหายใจ  ปราณายามะ
ขัน้พืน้ฐาน  การเป็นผู้ นําการฝึกโยคะ 
                  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 ๒๗๒ โยคะ                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 272   Yoga 
            ปราณายามะขัน้พืน้ฐาน การเตรียมพร้อมร่างกาย การผ่อนคลาย
อย่างลกึ อาสนะขัน้พืน้ฐาน การควบคมุการหายใจ 
            Basic pranayama yoga training; body preparation; deep 
relaxation; basic Asana; breathing control 

วกกฬ ๑๒๗ ยิมนาสติกลลีา                                        ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 127   Rhythmic Gymnastics 
                   ประวตัิ ประโยชน์ การฝึกสมรรถภาพต่างๆ ทกัษะท่าพืน้ฐานต่างๆ  
ท่าพืน้ฐานการเล่นอุปกรณ์ บอล เชือก ห่วง กติกา มารยาท การแข่งขัน การ
บาดเจ็บและความปลอดภยัในการฝึก การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                   History, usefulness, physical fitness training, basic skill, 
equipment playing; ball, rope, hoop.  Rules, regulation injuries and 
safety, equipment and maintenance. 

วกกฬ ๒๗๓ ยิมนาสติกลลีา                                        ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 273   Rhythmic Gymnastics  
            ทกัษะพืน้ฐานการเล่นอุปกรณ์ยิมนาสติกลีลา กฎกติกามารยาท 
การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
           Rhythmic gymnastics basic skills; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๒๖ ลีลาศ                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 126   Social Dance 
                   ประวตัิ ประโยชน์ ทักษะพืน้ฐานในการลีลาศ  เช่น จังหวะวอลซ์
,คิวบนั-รัมบ้า, ช่า ช่า ช่า และ ไจฟว์  กติกา มารยาท การแต่งกาย และความ
ปลอดภยั 
                   Cultural significance usefulness, rules, regulations, safety 
and uniforms.  Basic skill developed are the waltz, Cuban-rumba and 
cha cha –cha, and Jive. 

วกกฬ ๒๗๔ ลีลาศ                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 274   Social Dance 
            ทักษะพืน้ฐานลีลาศ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Social Dance basic skills; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๒๘ กรีฑาลาน                                                               ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 128   Field Athletics 
                   ประวัติ ประโยชน์  สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกรีฑาลาน 
ทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน การกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด กระโดดสูง 
การทุ่มนํา้หนัก การพุ่งแหลน การขว้างจักร กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แข่งขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกรีฑาลานการเก็บรักษา

วกกฬ ๒๗๕ กรีฑาลาน                                                        ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 275   Field Athletics 
            ทกัษะพืน้ฐานการเล่นกรีฑาลาน กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บ
และความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Field athletics basic skills; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance  
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๑๑๘ 
 

อปุกรณ์             
หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 

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 ยโูด                                                                         ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 132   Judo  
                   ประวตัิ ประโยชน์  สมรรถภาพทางกายและทกัษะพืน้ฐาน  เช่น  การ
ล้ม  การทุ่ม  และการจบัยดึกติกาการแข่งขนั  การบาดเจ็บและความปลอดภยัใน
การเลน่ยโูด  การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                   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 ๒๗๖ ยโูด                                                                 ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 276   Judo 
            ทกัษะพืน้ฐานการล้ม การทุ่ม และการจบัยึด กฎกติกามารยาท 
การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Basic skills; rolling, projection and locking; rules and 
regulations; injuries and safety; equipment maintenance 
 

วกกฬ ๑๓๙ ไทชิ-ช่ีกง                                                                       ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 139   Taichi – Qi Gong 
                   ประวตัิ ประโยชน์ ความหมาย วิธีการฝึก ไทชิ-ช่ีกง การเคลื่อนท่ีของ
ร่างกาย การหายใจ การรําท่าต่างๆ 
                   History, usefulness, meaning, Method of training, body 
moving, breathing, Tai chi-qigong poses. 

วกกฬ ๒๗๗ ไทชิ-ช่ีกง                                                               ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 277   Taichi-Qi Gong 
            การเคลื่อนไหวแบบไทชิ-ช่ีกง การเคลื่อนท่ีของร่างกาย การ
หายใจ การรําท่าต่างๆ 
            Tai chi-qigong poses; body moving; breathing 

วกกฬ ๑๓๕ เทนนิส                                                                         ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 135   Lawn Tennis 
                   ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาเทนนิส ชนิด
และวิวฒันาการของกีฬาเทนนิส  ทักษะเบือ้งต้น ได้แก่ ท่าเตรียม ท่าเสริฟ ท่าตี
หน้ามือ ท่าตีหลงัมือ และการตีแบบต่างๆ เทคนิคในการแข่งขนัทัง้ประเภทเด่ียว
และคู่  กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั  การบาดเจ็บและความปลอดภยัใน
การเลน่กีฬาเทนนิส  การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                   History, usefulness, fitness required for good tennis player, 
basic skills:  serve, backstroke, etc, rules, regulations, injury and safety, 
equipment and maintenance. 

วกกฬ ๒๗๘ เทนนิส                                                                 ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 278   Lawn Tennis 
            ทกัษะการเลน่เทนนิส เทคนิคการแข่งขนัประเภทเด่ียวและคู ่กฎ
กติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Lawn tennis skills; individual and team techniques; rules 
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๓๖ เทเบิลเทนนิส                                                                  ๑(๐-๒-
๑) 
SPSS 136  Table Tennis  
                  ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภยัในการเล่น
กีฬาเทเบลิเทนนิส ทกัษะพืน้ฐานของการเคลื่อนท่ี การจบัไม้ การตีลกูหน้ามือและ
ลกูหลงัมือ การตบ การเสิร์ฟ การตีลูกท๊อปส-ปรินท์ และทักษะการเล่นประเภท
เด่ียวและคู่ ในกีฬาเทเบลิเทนนิส การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                  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 ๒๗๙ เทเบิลเทนนิส                                                          ๑(๐-๒-
๑) 
SPSS 279   Table Tennis 
                   ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส เทคนิคการแข่งขันประเภทเด่ียว
และคู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษา
อปุกรณ์ 
                   Table tennis skills; individual and team techniques; rules 
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๓๗ แบดมนิตนั                                                                    ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 137   Badminton 
                   ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภัย ทักษะ
พืน้ฐานในการเล่น เช่น การเคลื่อนท่ี การจบัไม้ การตีลกูหน้ามือ ลกูหลงัมือ การ
เสร์ิฟ การตีลกูดาด การตีลกูตดัหยอด การตบ และการเลน่ประเภทเด่ียว 
                   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 ๓๗๑ แบดมนิตนั                                                            ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 371   Badminton 
                   ทกัษะการเล่นแบดมินตนั เทคนิคการแข่งขนัประเภทเด่ียวและ
คู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                   Badminton skills; individual and team techniques; rules 
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๔๑ แอโรบกิด๊านซ์                                                                ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 141  Aerobic Dance 
                  ความหมายของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลกัการ  
ขัน้ตอน และวิธีการฝึกความปลอดภยัในการเต้นแอโรบิก ทกัษะการเต้นท่าต่างๆ

วกกฬ ๓๗๒  แอโรบิกด๊านซ์                                                        ๑(๐-๒-
๑) 
SPSS 372    Aerobic Dance 
                    การเต้นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและ
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๑๑๙ 
 

ในแบบสากล การเป็นผู้ นําแอโรบิกด๊านซ์ เช่น บคุลิกภาพ ท่าทาง ภาษากาย และ 
เทคนิควิธีการการสอนเต้นแอโรบกิในรูปแบบต่างๆ 

ความปลอดภยั  
                    Standard aerobic dancing; personality; injuries and 
safety 

หลักสูตร ปี ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ 

                   Standard dancing skills, principle of training method, 
safety, aerobic leadership; personality, posture, body language and 
teaching technique. 

 

วกกฬ ๑๔๒ เซปัคตะกร้อ                                                             ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 142   Sepak Takraw 
                   ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย ทักษะพืน้ฐานการเล่น
เซปักตะกร้อ ทักษะพืน้ฐานต่างๆ ประกอบด้วย  การเคลื่อนท่ีรูปแบบต่างๆ  
การเดาะลกูด้วยเท้า เข่า หวั  การเสิร์ฟ การชง การเล่นข้างเท้าด้านใน การเตะ
ลูกกลางอากาศ การฟาด การสกัดกัน้  การรุก การรับ การเล่นทีม   กติกา 
มารยาทในการแข่งขันการป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความ
ปลอดภยัรวมทัง้การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                   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 ๓๗๓ เซปัคตะกร้อ                                                              ๑(๐-๒-
๑) 
SPSS 373    Sepak Takraw 
                    ทักษะพืน้ฐานการเล่นเซปัคตะกร้อ  กฎกติกามารยาท  การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
                    Sepak Takraw basic skills; rules and regulations; injuries 
and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๓๑ ฟตุบอล                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 131   Football 
                   ประวัติ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาฟุตบอล   
ทกัษะเบือ้งต้น เช่น เตะ โหม่ง ส่ง เลีย้ง ทกัษะการเล่นเป็นทีม กติกา  มารยาท
ในการแข่งขนั การบาดเจ็บและความปลอดภยัในการเลน่กีฬาฟตุบอล  การเก็บ
รักษาอปุกรณ์ 
                   History, usefulness, essential physical fitness, basic skills 
of football; running, kicking, team tactics, rule, regulations, injuries and 
safety, equipment and maintenance. 

วกกฬ ๓๗๔ ฟตุบอล                                                                     ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 374   Football 
            ทกัษะการเล่นฟุตบอล กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Football skills; rules and regulations; injuries and safety; 
equipment maintenance 

วกกฬ ๑๑๕ รักบีฟ้ตุบอล                                                              ๑(๐-๒-๑) 
SPSS115    Rugby Football 
                  ประวตัิ ประโยชน์ สมรรถภาพทางกาย ทกัษะพืน้ฐานการเล่นรักบี ้
ฟุตบอล เช่น การเคลื่อนท่ีรูปแบบต่างๆ การรับส่งลูก การทํารัก โมล การทํา
สกรัม แถวทุ่ม การจับ การเตะลูกในลักษณะต่างๆ เทคนิคการรุกและการ
ป้องกัน ทัง้ประเภท 7 คนและ 15 คน การเล่นทีม 7 คนและ 15 คน กติกา 
มารยาทในการแข่งขนัการป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภยัรวมทัง้การ
เก็บรักษาอปุกรณ์ 
                  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 ๓๗๕ รักบีฟ้ตุบอล                                                              ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 375   Rugby Football 
            ทกัษะการเล่นรักบีฟ้ตุบอล ๗ และ ๑๕ คน กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
            Rugby football skills; team 7 and 15; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 

วกกฬ ๑๑๖ การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้           ๑(๐-๒-
๑)  
SPSS 116   Life Saving  
                  ประโยชน์  ทกัษะเบือ้งต้นการช่วยชีวิตคนตกนํา้ การเลีย้งตวัในนํา้ 
การดํานํา้ การว่ายนํา้ท่าต่างๆ ท่ีใช้ในการช่วยเหลือคนจมนํา้ การว่ายใต้นํา้ วิธี
เข้าช่วยคนจมนํา้  การแก้ไข การยึดเกาะจากคนจมนํา้ การพาคนจมนํา้เข้าฝ่ัง 
และวิธีนําคนจมนํา้ขึน้จากนํา้  
                  Usefulness, basic skill of life-saving, floating in the 
water, diving, life-saving styles, underwater swimming, approaching, 
loosing, bringing and pulling drowned people.    

วกกฬ ๓๗๖ การช่วยชีวิตคนจมนํา้และความปลอดภยัทางนํา้          ๑(๐-๒-๑) 
SPSS 376   Life Saving        
ขัน้ตอนการช่วยเหลือคนจมนํา้ การพาคนจมนํา้เข้าฝ่ัง มีและไม่มีอปุกรณ์ช่วย 
การพาขึน้จากนํา้ การบาดเจ็บและความปลอดภยั การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
Algorithm to help drowning people; take drowning people ashore with 
and without auxiliary devices; injuries and safety; equipment 
maintenance 
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๑๒๐ 
 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์           
 มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ( หลกัสตูร  ๔ ปี) ของสํานกังานคณะกรรมการการ   
     อดุมศกึษา  ปรากฏดงันี ้

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

(หน่วยกติ)   
โครงสร้างเดมิ
(หน่วยกติ)   

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกติ)   

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  
   - กลุม่วิชาภาษา   
๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาํหนด * 
   - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
   - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์       
   - กลุม่วิชาภาษา 
   - กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐  ไม่น้อยกว่า ๓๑  
๑๖  
๗  
๙  
๑๕  
๘  
๗  
- 
- 

ไม่น้อยกว่า ๓๐  
๑๖  
๗ 
๙ 
๑๔  

* นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆใน ๔ 
กลุม่วิชานีไ้ด้ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาแต่ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 
๑๔ หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
    - กลุม่วิชาแกน 
    - กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
    - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ไม่น้อยกว่า 
๗๔ 

๙๕ 
๒๔  
๓๔  
๓๗  

ไม่น้อยกว่า ๗๔  
๘ 
๔๔  
๓๒  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖  ไม่น้อยกว่า ๖  ไม่น้อยกว่า ๖  

หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า

๑๒๐ 
ไม่น้อยกว่า

๑๓๑ 
ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจาํหลักสูตร และ อาจารย์พเิศษ 
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๑๒๒ 
 

 
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารย์พเิศษ 

 
ก. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

๑. ช่ือ-นามสกุล นาย มนต์ชยั  โชติดาว 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี) 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๘ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๔ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ  สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ      (n/a) 
 ผลงานวจัิย 

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. 

 บทความทางวชิาการ      (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา  (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน  (n/a) 
 ภาระงานสอน 
    ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ  ๒๑๓ ศพัท์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก  ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๑๗ สถิติระเบียบวิธีวิจยั ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๑ การออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ ๒(๑-๒-๓) 
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๑๒๓ 
 

 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๓(๒-๒-๖) 

๒ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม
สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 

๓(๒-๒-๖) 

๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๒-๑) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๒. ช่ือ-นามสกุล  นาย ถาวร  กมทุศรี 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๒ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๒ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ    Sports Training and Coaching 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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 ภู่ชยัวฒันานนท์ , ถาวร กมทุศรี.ความชกุของภาวะขาดธาตเุหลก็ มีและไมมี่โลหิตจาง ในนกักีฬาหญิง.

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 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.  
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มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๒๔ 
 

๔) เอกวิทย์ แสวงผล, ถาวร กมทุศรี, อารมย์ ตรีราช.ผลของการฝึกยกนํา้หนกัท่ีระดบัความหนกัตา่งกนัมีความเข้มข้น
ของแลคเตทในเลือดของนกัวิ่ง 400 เมตร ชายทีมชาติไทย. วารสารวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 
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. 
 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา  (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน    (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๕๑ พืน้ฐานการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกอก ๒๕๓ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๒๕๔ ผู้ นํานนัทนาการ ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๒๕๗ นนัทนาการพืน้ฐาน, อปุกรณ์และสิง่อํานวยความ

สะดวกทางการกีฬา 
๒(๒-๐-๔) 

๖ วกกฬ ๓๕๓ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๗ วกอก ๓๗๓ การจดัการแข่งขนักีฬา   ๒(๑-๒-๓) 
๘ วกกฬ ๓๗๓ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๒(๑-๒-๓) 
๙ วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางกีฬา ๒(๑-๒-๓) 

 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้การเคล่ือนไหว ๒(๑-๒-๓) 
๓ วกกฬ ๑๗๕ การฝึกด้วยนํา้หนกั ๑(๐-๒-๑) 
๔ วกอก ๒๔๑ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกอก ๒๔๔ วิธีสอนทางกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๗ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการ

กีฬา ๑ 
๒(๒-๐-๔) 

 ๘ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการ
กีฬา ๒ 

๑(๐-๒-๑) 

๙ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๑๐ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
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๑๒๕ 
 

 
 
 
๓. ช่ือ-นามสกุล  นาย กรกฤษณ์  ชยัเจนกิจ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ประกาศนียบตัร เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสสตร์ ๒๕๕๔ 

วฒุิบตัรแสดงความรู้ชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๕๓ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๕ 
 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
 Sport injuries prevention, Surveillance of Sports injuries, Sports Medicine 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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 Meta-
analysis. 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. 
 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา  (n/a) 
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มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๒๖ 
 

 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 
 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๕๒ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักายและ
การกีฬา 

๒(๒-๐-๔) 

๒ วกกฬ ๒๕๕ กายวิภาคสําหรับการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๓(๓-๐-๖) 
๕ วกกฬ ๓๗๕ การบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๗ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 

 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๒๕๐ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
๔ วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
๙ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม

สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
๓(๒-๒-๖) 

 
๔. ช่ือ-นามสกุล  นางสาว อลิสา  นานา  
  ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  ดร.  
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Sports Nutrition RMIT University ๒๕๕๖ 

Honours Nutrition & Dietetics Monash University ๒๕๕๐ 
BNutDiet Nutrition & Dietetics Monash University ๒๕๔๙ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
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๑๒๗ 
 

๑) โภชนาการการกีฬา 
๒) องค์ประกอบร่างกายในนกักีฬา 

 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
 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 Jul-
Sep;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  
    บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา  (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศพัท์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๒ อาหารเพ่ือสขุภาพและการออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสขุ ๒(๒-๐-๔) 
๒  วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลนิิก ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
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๑๒๘ 
 

๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
๕. ช่ือ-นามสกุล นาย ชลชยั  อานามนารถ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด  (การจดัการกีฬา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๙ 
วท.ม.  (การบริหารจดัการ) มหาวิทยาลยัรังสติ ๒๕๕๐ 
วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๖ 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) Human Resources Management in sports organization  
๒) ผู้ ฝึกสอนการออกกําลงักาย 
๓) การออกแบบโปรแกรมการฝึกการออกกําลงักาย 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
 บทความทางวชิาการ(n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก  ๒๕๒ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักายและ
การกีฬา 

๒(๒-๐-๔) 

๒ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกอก  ๓๗๐ องค์การและการจดัการด้านธุรกิจกีฬาและสขุภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๘ การบริหารจดัการและการประกอบการด้านธุรกิจกีฬา

และสขุภาพ 
๒(๒-๐-๔) 

๕ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 
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๑๒๙ 
 

๗ วกอก ๔๗๑ การจดัการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริการ ๒(๒-๐-๔) 
๘ วกอก ๔๗๒ การผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล ๒(๑-๒-๓) 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๕๐ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๓๔๑ ผู้ ฝึกเฉพาะบคุคล ๓(๑-๓-๖) 

๓ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ
องค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 

๓(๒-๒-๖) 

๔ วกอก ๓๔๗ การจดัการศนูย์ออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๖. ช่ือ-นามสกุล  นางสาว สายฝน  กองคํา 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด Sports Science Liverpool John Moores University ๒๐๑๒ 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๐๐๔ 
วท.บ. กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ๑๙๙๙ 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) Cardiovascular and thermoregulatory responses to exercise  
๒) Exercise in female  
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
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๑๓๐ 
 

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):80-

85 

 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา  (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๕๖  สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๓(๓-๐-๖) 
๔ วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบคุคลกลุม่พิเศษ ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 
  
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 
๗. ช่ือ-นามสกุล  นาย อารมย์  ตรีราช 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด วิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๕๙ 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 
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๑๓๑ 
 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   Sports Training and Coaching 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ      (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๑๑๑  วา่ยนํา้ ๑(๐-๒-๑) 
๒ วกอก ๒๕๑ พืน้ฐานการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๒๕๓ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกอก ๒๕๔ ผู้ นํานนัทนาการ ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกกฬ ๒๕๗ นนัทนาการพืน้ฐาน, อปุกรณ์และสิง่อํานวยความ

สะดวกทางการกีฬา 
๒(๒-๐-๔) 

๗ วกกฬ ๓๕๓ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๘ วกอก ๓๗๓ การจดัการแข่งขนักีฬา   ๒(๑-๒-๓) 
๙ วกกฬ ๓๗๓ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการฝึก ๒(๑-๒-๓) 
๑๐ วกอก ๓๗๖ วิธีสอนทางกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
 

๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๑๖๔ การเรียนรู้การเคล่ือนไหว ๒(๑-๒-๓) 
๓ วกกฬ ๒๔๑ อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๒๔๔ วิธีสอนทางกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๒๔๖ การจดัการแข่งขนักีฬา   ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกกฬ ๒๖๖ การฝึกด้วยนํา้หนกั ๑(๐-๒-๑) 
๗ วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๙ วกกฬ ๓๘๕ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๒(๑-๒-๓) 
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๑๓๒ 
 

๑๐ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๑๑ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๑๒ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๑๓ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 
๘. ช่ือ-นามสกุล  นาย จิราวฒัน์  ปรัตถกรกลุ  
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  ดร.  
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด อายรุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๖๑ 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๖ 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ  โภชนาการการกีฬา 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน     (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศพัท์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๒ อาหารเพ่ือสขุภาพและการออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๓ 
 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๘๓ ศาสตร์และศิลป์กินสร้างสขุ ๒(๒-๐-๔) 
๒  วกกฬ ๓๘๓ โภชนาการการกีฬาและคลนิิก ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๔๕๒ สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๑(๑-๐-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๖ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๗ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๙. ช่ือ-นามสกุล นาง ดวงจนัทร์  พนัธยทุธ์ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๕ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๒ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
๒) เวชศาสตร์การกีฬา 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
 บทความทางวชิาการ(n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ  ๒๕๖ สขุศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก  ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ  ๓๗๐ โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
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มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๔ 
 

๔ วกอก ๓๗๑ การออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ  ๓๗๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกอก ๓๗๔ ชีวกลศาสตร์พืน้ฐานสําหรับการออกกําลงักายและ

การกีฬา 
๒(๑-๒-๓) 

 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๘๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๓(๑.๕-๓-๖) 
๒ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม

สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
๓(๒-๒-๖) 

๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๑๐. ช่ือ-นามสกุล นาย กิตติพงศ์  พลูชอบ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด (ประชากรและการพฒันา) สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ ๒๕๕๐ 
ศศ.ม (จิตวิทยาอตุสาหกรรม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๔๑ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๓ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

 ๑) Service quality in sports exercise Business 
 ๒) Human Resources Management in sports organization 
 ๓) Synchronized Swimming event management and development  
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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. 
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มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๕ 
 

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 พลูชอบ พรรณิภา ทีรฆฐิติ. 2556. การพฒันาเคร่ืองมือวดัคณุภาพการบริการของศนูย์การออกกําลงักาย
ในมหาวิทยาลยัของรัฐบาล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  13(1): หน้า 89-112. 
 บทความทางวชิาการ(n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก  ๓๗๐ องค์การและการจดัการด้านธุรกิจกีฬาและสขุภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๓๗๘ การบริหารจดัการและการประกอบการด้านธุรกิจกีฬา

และสขุภาพ 
๒(๒-๐-๔) 

๓ วกอก ๔๗๑ การจดัการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริการ ๒(๒-๐-๔) 
 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๓๔๗ การจดัการศนูย์ออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
๒ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๔ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๕ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๑๑. ช่ือ-นามสกุล นาง พรรณิภา  ทีรฆฐิติ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๖ 
ค.ม. (สขุศกึษา) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ๒๕๓๑ 
ค.บ. (พลศกึษา) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ๒๕๒๔ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
 ๑) Human Resources Management in sports organization 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๖ 
 

 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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,พรรณิภา  ทีรฆฐิติ. การพฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการของศูนย์การออกกาลงักายใน
มหาวิทยาลยัของรัฐบาล.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2013 ;13(1):89-112. 
 บทความทางวชิาการ (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน(n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก  ๓๗๐ องค์การและการจดัการด้านธุรกิจกีฬาและสขุภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๓๗๘ การบริหารจดัการและการประกอบการด้านธุรกิจกีฬา

และสขุภาพ 
๒(๒-๐-๔) 

๓ วกอก ๔๗๑ การจดัการการตลาดกีฬาและธุรกิจบริการ ๒(๒-๐-๔) 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๓๔๗ การจดัการศนูย์ออกกําลงักาย ๒(๑-๒-๓) 
๒ วกกฬ ๔๕๒ สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
๑๒. ช่ือ-นามสกุล นายรุ่งชยั ชวนไชยะกลู 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
   คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Exercise Physiology University of Wollongong, Australia ๒๕๔๓ 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๑ 
วท.บ. กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๑ 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๗ 
 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ  สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา สรีรวิทยาระบบหายใจ 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 

 ผลงานวจัิย 

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):80-
85. 
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). 
 บทความทางวชิาการ  (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา   (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน   (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ  ๒๑๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 

๒ วกอก ๒๕๖ สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 

๓ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 

๔ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 

๕ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๔๕๒ สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ๒(๒-๐-๔) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๘ 
 

๔ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๖ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๗ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
๑๓. ช่ือ-นามสกุล นางสาว ประณมพร โภชนสมบรูณ์ 
  ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา ๒๕๔๘ 
ศศ.ม. สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๒๗ 
ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ๒๕๒๔ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   จิตวิทยาการกีฬา 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
๑) ประณมพร โภชนสมบรูณ์. กีรติ อินทวชิรารัตน์. ธนิดา จลุวนิชย์พงษ์. (๒๕๖๑). ผลของโปรแกรมการออกกําลงักาย
ด้วยการแกวง่แขนตอ่การทรงตวัและการเหน็คณุคา่ในตนเองของผู้สงูอาย.ุ วารสาร มทร.อีสาน ฉบบัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (อยู่ระหวา่งการตีพิมพ์) 
๒) ประณมพร โภชนสมบรูณ์. กีรติ อินทวชิรารัตน์. ธนิดา จลุวนิชย์พงษ์. (๒๕๖๑). ผลของการออกกําลงักายแบบแอโร
บิกในนํา้ประกอบเพลงไทยสากลต่อสุขภาพทางกายและจิตของผู้ สูงอายุ ศูนย์สุขภาพผู้ สูงอายุ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัมหิดล. Proceedings ประชมุวิชาการสาธารณาสขุแหง่ชาติ ครัง้ท่ี ๑๖ :๑๓-๒๓. 
 บทความทางวชิาการ     (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา    (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน     (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๕๒ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย
และการกีฬา 

๒(๒-๐-๔) 

๒ วกกฬ ๒๗๓ พฤติกรรมการส่ือสาร ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลงักายและสขุภาพ ๒(๒-๐-๔) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๓๙ 
 

๕ วกอก ๔๗๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
 
 
 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา ๒(๑-๒-๓) 
๒ วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๓ วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
๔ วกอก ๒๘๔ จิตวิทยากบักีฬาฟตุบอล ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม

สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
๓(๒-๒-๖) 

๖ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๗ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๘ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๙ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 
๑๔. ช่ือ-นามสกุล  นาง วารี วิดจายา 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
  สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Physiology Hokkaido University, Japan ๒๕๓๕ 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๐ 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๔ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) สรีรการออกกําลงักาย 
๒) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
๓) วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๐ 
 

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. 
 บทความทางวชิาการ         (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา      (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน     (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๑๓  ศพัท์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๒๕๖  สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๓(๓-๐-๖) 
 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๑ 
 

๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 
 
 
๑๕. ช่ือ-นามสกุล  นาง อมรพนัธ์ อจัจิมาพร 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. ประสาทวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๘ 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๒ 
วท.บ. กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๐ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

๑) สรีรวิทยาระบบประสาท และสมองตอ่ผลของการออกกําลงักายและการฝึกฝนทางการกีฬา 
     การออกกําลงักาย และการฝึกทางกีฬาในกลุม่คนพิเศษ 
๒) การออกกําลงักายและการตอบสนองของฮอร์โมนจากตอ่มไร้ทอ่ 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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): 121-
130.  



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๒ 
 

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).  
 บทความทางวชิาการ   (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา   (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน   (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก ๒๕๖  สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๕๔ สมรรถนะทางกายเชิงบรูณาการ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๓(๓-๐-๖) 
๔ วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบคุคลกลุม่พิเศษ ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๖ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 
 

๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 

๑๖. ช่ือ-นามสกุล  นางสาว เมตตา ป่ินทอง 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. สรีรวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๙ 
วท.ม. สรีรวิทยาการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๘ 
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๔ 

 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๓ 
 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) ผลของการฝึก / ออกกําลงักายตอ่การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
๒) ผลของการได้รับเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ตอ่ระบบควบคมุอณุหภมิูกาย ระบบไหลเวียนเลือด และสมรรถภาพทางกายขณะ
ออกกําลงักายและขณะฟืน้ตวั 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
  
 ผลงานวจัิย 

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. 
 บทความทางวชิาการ   (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา     (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน    (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก ๒๕๖  สรีรวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๑๗ สถิติและระเบียบวิธีวิจยั ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๐ โภชนศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกอก ๓๗๑ การออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๓๗๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๓(๓-๐-๖) 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๔ 
 

๒ วกกฬ ๓๘๖ สรีรวิทยาการกีฬา ๒ ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ

องค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
๓(๒-๒-๖) 

๔ วกกฬ ๔๕๒ สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
๑๗. ช่ือ-นามสกุล  นาย วีรวฒัน์ ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Biomechanics Georgia State University, USA ๒๕๔๘ 
M.Sc. Physical Therapy Georgia State University, USA ๒๕๔๒ 
วท.บ. กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๒๕๓๕ 

 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   ชีวกลศาสตร์ทางกีฬาและคลนิิค 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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 Take-
Off. Journal Of Sports Science And Technology 2016;16(2):9-21. 
 บทความทางวชิาการ     (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา     (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน     (n/a) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๕ 
 

 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๒๑๑  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๓๕๕ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์กบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๘ กีฬาสําหรับบคุคลกลุม่พิเศษ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๗๙ ชีวกลศาสตร์การกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ
องค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 

๓(๒-๒-๖) 

๒ วกกฬ ๓๘๑ ชีวกลศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
๓ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๕ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๖ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 

 
๑๘. ช่ือ-นามสกุล  นาย ชนินทร์  ล่ําซํา 
  ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ นายแพทย์ 

   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. ระบาดวิทยาคลินิก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๔๖ 

วฒุิบตัรแสดงความรู้ชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๕ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๓ 
พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๒๙ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ     เวชศสตร์การกีฬา 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
๑) Lamsam C. Anterior cruciate ligament injury. Siriraj Med J 2009; 61(2): 107-9.  



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๖ 
 

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.  
 บทความทางวชิาการ    (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา     (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน       (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    
 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกกฬ ๑๖๑ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์เพ่ือการออกกําลงักาย ๑ ๒(๑-๒-๓) 
๒ วกกฬ ๒๖๒ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์เพ่ือการออกกําลงักาย ๒ ๒(๑-๒-๓) 
๓ วกกฬ ๒๖๓ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์เพ่ือการออกกําลงักาย ๓ ๒(๑-๒-๓) 

 
๑๙. ช่ือ-นามสกุล  นาย  กรกฎ พานิช 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ นายแพทย์ 

   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
   สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  
    คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ประกาศนียบตัร เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๕๑ 

วฒุิบตัรแสดงความรู้ชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๖ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๓๙ 
 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   เวชศาสตร์ทางการกีฬา 
 ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๗ 
 

 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย 
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  
 บทความทางวชิาการ    (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา   (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน  (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง) 

๑ วกอก ๒๕๒ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักายและ
การกีฬา 

๒(๒-๐-๔) 

๒ วกกฬ ๒๕๕ กายวิภาคสําหรับการออกกําลงักายและการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๗๕ การบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๓๘๐ การฟืน้ฟกูารบาดเจ็บทางการกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกอก ๓๘๔ ความรู้เบือ้งต้นการบาดเจ็บทางการกีฬาและการฟืน้ฟ ู ๒(๑-๒-๓) 
 
๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๑๒๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกอก ๒๕๐ สขุอนามยัและความปลอดภยัในการออกกําลงักาย ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๓๘๔ เวชศาสตร์การกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
๔ วกกฬ ๔๘๑ การปฐมพยาบาลและการกู้ ชีพ ๒(๑-๒-๓) 
๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 

๒๐. ช่ือ-นามสกุล นางสาว อมัพิกา  นนัท์บญัชา 
   ยศ / ตําแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 

   สงักดั   วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน อาคารวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ประวัตกิารศกึษา (คณุวฒุิ  สาขาวิชา สถาบนัและปีท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เรียงลําดบัจาก  



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๔๘ 
 

 คณุวฒุิสงูสดุ ถึงระดบัปริญญาตรี)  
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สาํเร็จการศกึษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๕๓ 
วท.บ. กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๒๕๔๙ 

 
 งานวจัิยที่สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑) Motor control 
๒) Neutopsychology 
ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ผลงานทางวชิาการ     (n/a) 
 ผลงานวจัิย   (n/a) 
  บทความทางวชิาการ   (n/a) 
 หนังสือ / ตาํรา     (n/a) 
 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน     (n/a) 
 ภาระงานสอน 
 ๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกกฬ ๒๑๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๒ วกกฬ ๒๑๓ ศพัท์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๓ วกกฬ ๒๑๕ ปรัชญา จริยธรรม และกฎหมายการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 
๔ วกกฬ ๒๕๕ การเรียนรู้ด้านการเคล่ือนไหว ๒(๒-๐-๔) 
๕ วกอก ๓๗๙ จิตวิทยาการออกกําลงักายและสขุภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกอก ๔๗๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา ๒(๑-๒-๓) 
๗ วกกฬ ๔๗๓ จิตวิทยาการกีฬา ๒(๒-๐-๔) 

 
 ๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหสัรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง)  

๑ วกอก ๒๔๓ การฝึกทกัษะทางจิตวิทยา ๒(๑-๒-๓) 
๒ วกกฬ ๒๘๑ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ๒(๑-๒-๓) 
๓ วกกฬ ๒๘๔ จิตวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา ๓(๒-๒-๖) 
๔ วกอก ๓๔๒ กีฬาและการออกกําลงักายเพ่ือการสร้างเสริม

สขุภาพองค์รวมสําหรับบคุคลพิเศษ 
๓(๒-๒-๖) 

๕ วกกฬ ๓๕๑ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๖ วกกฬ ๓๕๒ โครงงานเก่ียวกบัการออกกําลงักายและการกีฬา ๒ ๑(๐-๑-๒) 
๗ วกกฬ ๓๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๑ ๖(๐-๔๕-๐) 
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๑๔๙ 
 

๘ วกกฬ ๔๕๗ ฝึกประสบการณืวิชาชีพ ๒ ๖(๐-๔๕-๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. รายช่ืออาจารย์พเิศษ 
    

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ/ 

คาํนําหน้า 

คุณวุฒกิารศึกษา และ 
สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๑ จิรภา เจตน์สวา่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(พยาบาล), 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์),  พ.บ. 

ภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ 

๒ ชยัรัตน์ เติมไพบลูย์ อาจารย์ ดร.นพ. 
 

พ.บ.,ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), 
ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ 

๓ เบญจพร พานิชเจริญ อาจารย์ ดร. ปร.ด.(อณชีูววิทยา) ภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ 

๔ อนชุ ดรุงค์พนัธุ์ อาจารย์ พญ. 
 

พ.บ.,วว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) ภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ 

๕ เมธี องศ์ศิริพร อาจารย์ นพ. 
 

พ.บ.,ป.บณัฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก) 

ภาควิชา 
กายวิภาคศาสตร์ 

๖ วิไล คปุต์นิรัติศยักลุ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชัน้สงู(เวชศาสตร์ฟืน้ฟ)ู, 
ว.ว.(เวชศาสตร์ฟืน้ฟ)ู,Cert.Geriatric 
Rehabilitation, วท.ม.(วิทยาการวิจยั) 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๗ ปิยะภทัร เดชพระธรรม รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชัน้สงู(เวชศาสตร์ฟืน้ฟ)ู,ป.
(ฝังเข็ม),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),
Cert.Neurorehabilitation&Geriatric 
Rehabilitation 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๘ พวงแก้ว ธิติสกลุชยั อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชัน้สงู(เวชศาสตร์ฟืน้ฟ)ู,ว.ว.(เวช
ศาสตร์ฟืน้ฟ)ู, 

ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๙ เฉลิมชยั  มิตรพนัธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.   พ.บ., ป.บณัฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พืน้ฐาน(ชีวเคมี), 
Ph.D.(Human Biology), Postdoctoral 
Research Fellowship in Antisense 
oligomer therapy for Spinal muscular 

ภาควิชาชีวเคมี 
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๑๕๐ 
 

atrophy  

๑๐ นภทัรธรา  ธีระวลัย์ชยั   รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Parasite 
Biochemistry) 

ภาควิชาชีวเคมี 

๑๑ ภทัรบตุร  มาศรัตน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

นพ. 

พ.บ.,Ph.D.(Nutritional Sciences) 

 

ภาควิชาชีวเคมี 

๑๒ ปรีมน  ปณุณกิติเกษม อาจารย์ ดร. วท.บ.(ชีวเคมี), M.S.(Industrial 

Engineering in 

logistic),Ph.D.(Bioengineering in 

Tissue engineering 

ภาควิชาชีวเคมี 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ/ 

คาํนําหน้า 

คุณวุฒกิารศึกษา และ 

สถาบนัที่สาํเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๑๓ ชินวธุ  วฒันชีวโนปกรณ์ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ.,Ph.D.(Stem Cell Research) 

 

ภาควิชาชีวเคมี 

๑๔ วรรณพร  ศิริวฒันอกัษร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

พญ. 

พ.บ.,Ph.D.(Biochemistry) 

 

ภาควิชาชีวเคมี 

๑๕ จริงสวฒัน์  ศิริคณุโชติ อาจารย์  นพ. พ.บ. ภาควิชาชีวเคมี 

๑๖ พทัธมน  เลิศพิชิตกลุ อาจารย์ พญ. พ.บ. ภาควิชาชีวเคมี 

๑๗ อลีนา  เอือ้สวุรรณกลุ อาจารย์ พญ. พ.บ. ภาควิชาชีวเคมี 

๑๘ พินภทัร ไตรภทัร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พญ. 

พ.บ.,Ph.D.(Pharmacology) ภาควิชาเภสชัวิทยา 

๑๙ กิติพงศ์ สนุทราภา อาจารย์ ดร.นพ. พ.บ., Ph.D.(Pharmacology) ภาควิชาเภสชัวิทยา 

๒๐ วีระเทพ ฉตัรธนโชติกลุ อาจารย์ นพ. พ.บ. ภาควิชาเภสชัวิทยา 

๒๑ มานี ปิยะอนนัต์     ศาสตราจารย์  

คลินิกเกียรติคณุ พญ. 

พ.บ.,วฒิุบตัร (สาขาสติูศาสตร์และนรี

เวชวิทยา) 

ภาควิชาสติูศาสตร์-

นรีเวชวิทยา 

๒๒ วิสตูร  ฟองศิริไพบลูย์    รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., น.ม., น.บ.ท.,  

ว.ว.(นิติเวชศาสตร์) 

ภาควิชานิติเวช

ศาสตร์ 

๒๓ ศศิมา  ทองสาย                ดร. B.Sc.(Wood Technology), 

M.Sc.(Mathematics and Statistics), 

Ph.D.(Statistics)  

สถานสง่เสริม 
การวิจยั 

๒๔ ภทัรวดี ลีลาทวีวฒิุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. Certificate (Pediatric Dentistry) , 
M.Sc.(Pedodontics), ป.ชัน้สงู
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ทนัตกรรมสําหรับเดก็)  

คณะทนัต
แพทยศาสตร์ 

๒๕ คคันานต์  สรุงบญุมี อ.ดร. B.Eng.(Mechanical Engineering) คณะเทคนิค
การแพทย์ 

๒๖ ประฤดา สริุยนัต์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   
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๑๕๑ 
 

คณาจารย์ภายนอก / เกษียณ 

 
๒๗ กรศิริ บญุประกอบ อาจารย์ ดร. อ.บ.(ภาษาองักฤษ),ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์

ประยกุต์),Ph.D.(Curriculum and 
Instruction) 

คณะศิลปศาสตร์   

๒๘ เชาวนี ชพีูรัชน์ อาจารย์ ดร. ปร.ด.(อายรุศาสตร์เขตร้อน สถาบนัโภชนาการ 

๒๙ กมัปนาท  ภกัดีกลุ รองศาสตราจารย์ดร. 

 

BEd(English Language), 
MSc(Technology of Environmental), 
Ph.D.(Civil and Environmental 
Engineering) 

คณะส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากร

ศาสตร์ 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ/ 

คาํนําหน้า 

คุณวุฒกิารศึกษา และสถาบนัที่

สาํเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๓๐ ชรรินธร เสถียร อ.ภญ. เภสชัศาสตรบณัฑิต  
บธ.ม. 
ศศ.ม. (จิตตปัญญาศกึษา) 

ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา 

๓๑ เดโช นิธิกิตตน์ขจร อาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   
(คอมพิวเตอร์)      
กจ.ม.(การจดัการทัว่ไป)     
ศศ.ม. (จิตตปัญญาศกึษา) 

ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา 

๓๒ ไชยพร ยกุเซน็ ผศ.นพ. 

 

พ.บ.,  

วฒิุบตัรผู้ เช่ียวชาญ (เวชศาสตร์ฉกุเฉิน

การแพทย์) 

ปร.ด. (วิชาระบาดวิทยาคลินิก) 

ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉกุเฉิน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓๓ ภทัรานิษฏ์ ภทัรพรเจริญ อ.พญ. พ.บ., แพทย์ประจําบ้าน  ภาควิชาเวชศาสตร์

ฉกุเฉิน 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ/ 

คาํนําหน้า 

คุณวุฒกิารศึกษา และสถาบนัที่

สาํเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๑ วิชยั วนดรุงค์วรรณ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  

-อนปุริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี – 

ฟิสิกส์)  

-ประกาศนียบตัรบณัฑิต  

(สาขาศลัยศาสตร์)  

-วฒิุบตัรแพทย์กีฬา F.I.M.S สถาบนักีฬา

เวชศาสตร์นานาชาติ 

-ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

เกษียณ 
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๑๕๒ 
 

 
 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒ อติเรก จิวะพงศ์ รองศาสตราจารย์นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร์) 

เกษียณ 

๓ ธีรวฒัน์ กลุทนนัทน์ ศาสตราจารย์คลินิก

เกียรติคณุ นพ. 

วท.บ., พ.บ., ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์), ว.ว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิ

ดิกส์), FIMS, F.R.C.S.T., F.I.C.S., 

Certificate in Orthopedics (Essen) 

เกษียณ 

   

 

 

 

 

 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทางวิชาการ/ 

คาํนําหน้า 

คุณวุฒกิารศึกษา และสถาบนัที่

สาํเร็จการศึกษา 
สังกัดหน่วยงาน 

๔ อรรถ นานา ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 

นพ. 

วท.บ., พ.บ.,ป.ชัน้สงูวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก(อายรุศาสตร์), 

วฒิุตบตัรผู้ มีความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อายรุศาสตร์) 

เกษียณ 

๕ โอภาส  สินเพ่ิมสขุสกลุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 

นพ. 

ว.ว.ผู้ เช่ียวชาญออร์โธปิดิคส์(เยอรมนันี)

(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์) 

เกษียณ 

๖ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์     รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ.(พลศกึษา-สขุศกึษา), M.S. in 

Ed.(Biodynsmic), Ph.D. (Exercise 

and Sport Biomechanics) 

วิทยาลยัวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

เจ้าฟ้าจรุาภรณ์ 

๗ ไผทวฒิุ อุ่นสมบติั อาจารย์ นพ. พ.บ.,ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

สภาการแพทย์แห่งประเทศไทย 

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

๘ อานนท์ คลื่นสวุรรณ นาย น.บ.(นิติศาสตร์บณัฑิต) สมาคมฟันดาบแห่ง

ประเทศไทย   

๙ อรรถกร เวชการ อาจารย์ ค.บ.(พลศกึษา),  

ศศ.ม.(พลศกึษา), 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

นครปฐม 

๑๐ อิทธิพล ชมพนูชุ อาจารย์ ค.ม.(พลศกึษา) สถาบนัการพลศกึษา 

วิทยาเขตสมทุรสาคร 

๑๑ ไกรยศ สดุสะอาด อาจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                        วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย) 

 
 

๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 


