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 ๑๐๙ 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดบั ปริญญาตรี 

1. ช่ือหลกัสตูร  
     (ภาษาไทย)          หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกกําลงักายและการกีฬา 
    (ภาษาองักฤษ)     Bachelor of Art Program in Exercise and Sports 
2. ช่ือปริญญา  
    (ภาษาไทย)        ศลิปศาสตรบณัฑิต (การออกกําลงักายและการกีฬา) 
    (ภาษาองักฤษ)    Bachelor of Arts (Exercise and Sports) 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เปา้หมาย Purpose / Goals ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬาท่ี มี

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ตาม MU Graduates Attributes ได้แก่ 
การเป็นผู้ รู้จริงทัง้ด้านกว้างและด้านลึก (T-Shaped breadth and 
depth),  
มีทักษะประสบการณ์  สามารถแข่งขันได้ระดับโลก (Globally 
Talented),  
มี จิ ต ส าธารณ ะ  สาม ารถ ทํ าป ระ โยช น์ ให้ สั งคม  (Socially 
Contributing) และ กล้าคิดกล้าทํากล้าตดัสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ในทางท่ีถกูต้อง (Entrepreneurially Minded) 

วตัถุประสงค ์/ Objectives ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะด้านการออกกําลงักายและการ
กีฬา สามารถประกอบอาชีพด้านการออกกําลังกายและกีฬาบน
พืน้ฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ / มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ขัน้ 5 ใน
ฐานะครู / ผู้ ฝึกสอน / ผู้ปฏิบตัิการกีฬา / นกักีฬา / ใช้และประยกุต์
ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันาโปรแกรมการออกกําลงักายและการ
ฝึกกีฬา การจดัทําแผนการแข่งขนักีฬาและการจดักิจกรรมส่งเสริม
สขุภาพ มีแนวคิดพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และเป็นผู้ ท่ีสามารถ
ดําเนินชีวิตในสงัคมได้เป็นปกต ิ
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 ๑๑๐ 

 
ลกัษณะเฉพาะของหลกัสตูร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรท่ีผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลัง
กายและทกัษะทางศลิปศาสตร์เข้าด้วยกนัเพ่ือการปฏิบตังิานได้จริง 
สําหรับวิชาเอกการออกกําลงักายและการกีฬาจะเน้นแนวคิดเชิง
ธุรกิจในการประกอบอาชีพ  สําหรับวิชาเอกกีฬาฟุตบอลเป็น
หลกัสตูรเดียวในประเทศไทย ทัง้สองวิชาเอกมุ่งเน้นการฝึกปฎิบตัิ
และจดัประสบการณ์ตรงให้ผู้ เรียนได้ทําโครงงานเก่ียวกบัการออก
กําลงักายและการกีฬาอยา่งเป็นระบบ  

ระบบการศกึษา ระบบทวิภาค 
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สาํเร็จการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ ผู้ นําการออกกําลงักายกลุม่ (Group exercise instructor) 

ครูฝึกเฉพาะบคุคล (Personal Trainer) 
ฟิตเนสโค้ช (Fitness coach) 
ผู้แนะนําการออกกําลงักาย (Project consultant)  
ผู้จดัการการกีฬา (Sport event organizer)   
ผู้ ฝึกสอนกีฬา (Sport coach and trainer)  
ครู อาจารย์ นกัวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สขุศกึษา  
พลศกึษา      และกิจกรรมทางกาย 

การศกึษาตอ่ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย, วิทยาศาสตร์การ
กีฬา, การจดัการกีฬา 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศกึษา 

 
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นการเรียนรู้ทฤษฎีด้านการออกกําลัง
กายและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องผ่านการปฏิบตัิ ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพ
ตามมาตรฐานอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีจิตสํานึกมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และคํานึงถึง
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 
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 ๑๑๑ 

กลยทุธ์ / แนวปฏิบตั ิ ในการ
จดัการเรียนการสอน   

จัด ก าร เรียน รู้แบบ  outcome-based classroom เน้ น  active 
learning ผ่านกิจกรรมหลากหลายทัง้ในและนอกหลักสูตร 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   

ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  
โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ผ่านการสอบข้อเขียน การส่งรายงาน การ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา การอภิปราย และประเมินสมรรถนะผ่าน
ทกัษะเฉพาะและทกัษะทัว่ไปจากการสอบปฏิบตัิ การฝึกงาน การ
ทํากิจกรรมโครงการกับชุมชน และ โครงงานศึกษาเฉพาะเร่ือง 
(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  
      ทางการ ใช้ภาษาไทยในการพดู ฟัง อา่น เขียนเชิงวิชาการได้  
      พดู ฟังภาษาองักฤษในการปฏิบตังิาน อา่นคูมื่อปฏิบตักิาร 
      ภาษาองักฤษได้  
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 ๑๑๒ 

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 
สมรรถนะวชิาเฉพาะท่ี
หลกัสตูรเสริมสร้างให้แก่
นกัศกึษาผา่นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนทัง้ในและ
นอกห้องเรียน 
 
 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือใช้วางแผนพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายและความสามารถทางกีฬาของตนเองและผู้ รับบริการ 
ได้แก่  
S1 กายวิภาคศาสตร์และการเคล่ือนไหว  
S2 สรีรวิทยาการออกกําลงักาย  
S3 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  
S4 โภชนาการการกีฬา  
S5 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย  
S6 เวชศาสตร์การกีฬา  
เพ่ือใช้ในการทํางานกบัผู้ ต้องการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาอยา่ง
ปลอดภยัได้ด้วยความรู้วทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้แก่  
S7 การตรวจร่างกายทัว่ไปและการประเมนิสขุภาพ  
S8 การคดักรองและตรวจพบกลุม่เส่ียง (early detection),  
      โรคประจําตวั ความเส่ียงจากปัจจยัภายในภายนอก,  
      ความจําเพาะของชนิดกีฬาก่อนเข้าร่วมการออกกําลงักาย  
      (pre-participation examination) 
S9 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล 
S10 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  
S11 การกู้ ชีพขัน้พืน้ฐาน (basic CPR) 
S12 การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย ผู้บาดเจ็บ 



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                      วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ ศศ.บ.(การออกกําลงักายและการกีฬา) 

 

 ๑๑๓ 

S13 การฟืน้ฟสูภาพผู้ได้รับบาดเจ็บจากกีฬาเพื่อการกลบัคืนสู ่ 
       การออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาได้ (return to play) 
ในฐานะครู / ผู้ ฝึกสอน / นกัสง่เสริมสขุภาพด้านการออกกําลงักาย / 
นกักีฬา / ใช้และประยกุต์ศลิปวิทยาการเพื่อการพฒันาโปรแกรม
การออกกําลงักายและการฝึกกีฬา การจดัทําแผนการแขง่ขนักีฬา
และการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพด้วยความรู้ด้าน 
S14 การบริหารจดัการและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใน 
       การจดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬาและกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ       
S15 การวเิคราะห์งบประมาณในการจดักิจกรรมกีฬา และตัง้ 
       ราคาโปรแกรมการออกกําลงักายและกีฬา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบณัฑติ 

PLOs  แกน 
ผู้ สําเร็จการศกึษาจาก
หลกัสตูรจะสามารถ 

PLO1 ประยกุต์ความรู้ด้านการออกกําลงักายและการกีฬาโดย 
          บรูณาการทกัษะทางศลิปะศาสตร์ในการพฒันา 
          ความสามารถในการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาในบทบาท 
          ผู้ นําการออกกําลงักายได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของ 
          ผู้ รับบริการ บนพืน้ฐานความปลอดภยัและจรรยาบรรณใน 
          การประกอบอาชีพ     
PLO2 วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบโปรแกรมการฝึกร่างกายบน 
          พืน้ฐานความปลอดภยัตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์การ 
          กีฬาอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับบริการภายใต้  
          กฏ กตกิา และ จรรยาบรรณด้านการกีฬา    
PLO3 วางแผนปอ้งกนัและทําการช่วยเหลือเบือ้งต้นแก่ผู้บาดเจ็บ 
          จากการออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาและฟืน้ฟสูภาพอยา่ง 
          ถกูต้องเพ่ือการกลบัคืนสูก่ารออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาได้ 
          ดงัเดมิ 
PLO4 ทําโครงงาน (bachelor project) เก่ียวกบัการออกกําลงักาย  
          และการกีฬาได้สําเร็จลลุว่งโดยใช้ข้อมลูอ้างอิงและข้อมลู 
          สถิต ิผา่นการสืบค้น วิเคราะห์ ทัง้ผลกระทบเชิงบวกและลบ 
          ด้วยหลกัวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก 
          กําลงักาย ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีทนัสมยัได้ 
          ด้วยตนเองประสทิธิภาพ 

PLOs ผู้ สําเร็จการศกึษา PLO5 บริหารจดัการศนูย์ออกกําลงักาย โครงการกิจกรรมสง่เสริม  



ระดบัปริญญา   ตรี        โท         เอก                                                                      วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มคอ.๒ ศศ.บ.(การออกกําลงักายและการกีฬา) 

 

 ๑๑๔ 

วิชาเอกการออกกําลงักายและ
การกีฬาจากหลกัสตูรจะ
สามารถ 

          สขุภาพการแขง่ขนักีฬาตามกตกิาสากล 

PLOs ผู้ สําเร็จการศกึษา
วิชาเอกกีฬาฟตุบอลจาก
หลกัสตูรจะสามารถ 

PLO6 เป็นกรรมการตดัสนิฟตุบอลตามกตกิาสากลและเป็นโค้ช 
          ฟตุบอลในระดบัตา่งๆตามระดบัความสามารถของนกักีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


