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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 

 


