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 สารบัญ  

เร่ือง  หน้า 
 สารบัญ  
 หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. ช่ือหลกัสตูร 1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก  1 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 1 
5. รูปแบบของหลกัสตูร 1 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศกึษา 2 
9. ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง่ และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสตูร 
3 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบั
พนัธกิจของสถาบนั 

5 

13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 6 
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 7 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 8 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร 

9 

1. ระบบการจดัการศกึษา 9 
2. การดําเนินการหลกัสตูร 10 
3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 13 
4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  73 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั  75 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 76 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 76 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 78 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
84 

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 104 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 104 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 104 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 104 



 

 สารบัญ  

เร่ือง  หน้า 
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 104 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 104 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 105 

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 105 
1. การบริหารหลกัสตูร 105 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 106 
3. การบริหารคณาจารย์ 106 
4. การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 107 
5. การสนบัสนนุและการให้คําแนะนํานิสิต 107 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 107 
7. ตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 108 

 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 110 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 110 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 110 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 110 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์การสอน 110 

   
 ภาคผนวก  

ก. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 

112 

ข. 
 

 

สรุปการวิพากษ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

126 

ค. ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจําหลกัสตูร      130 
ง. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬาและการออกกําลงักาย 
     140 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร  
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (หลกัสตูรเดมิหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและการกีฬา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554))  โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นปี
การศกึษา  2556   

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการระดบัปริญญาตรีในการประชมุ 
ครัง้ท่ี  5/2555   เม่ือวนัท่ี 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555  

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 7/ 2555 
เม่ือวนัท่ี 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  9/2555  
เม่ือวนัท่ี  7  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากองค์กร (ถ้ามี) .............................................. 
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
หลกัสตูรมีความพร้อม มีคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ในปีการศกึษา 2560  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1  นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
8.2  นกัวิจยัทางด้านการกีฬาและการออกกําลงักาย 
8.3  นกัวิชาการทางด้านกีฬาและการออกกําลงักาย 
8.4  นกัพฒันาชมุชนทางการกีฬา การออกกําลงักายและสขุภาพ 
8.5  ผู้จดัโครงการสง่เสริม พฒันาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกําลงักาย 
8.6  ผู้ ฝึกสอนกีฬาและการออกกําลงักาย 
8.7  ผู้ให้คําแนะนําการออกกําลงักายในสถานประกอบการ 
8.8  พนกังานของรัฐในสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกบังานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก 
       กําลงักาย 
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ภายใต้ระบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ และอยูใ่นประชาคมโลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี  ภายใต้แนวปฏิบตัิของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสร้างความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทัง้ในด้าน
โอกาสและภยัคกุคาม ด้วยเหตนีุ ้ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคมโลกจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้อง
รับมือกบัผลกระทบดงักลา่วท่ีมีทัง้ความร่วมมือ ความขดัแย้งและการแขง่ขนั  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การปฏิรูปทางการศกึษา ในปี พ.ศ. 2540 ทําให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบญัญัติการศกึษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 การประกาศใช้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ
ฯ สง่ผลให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาต้องมีการปรับปรุง  และดําเนินกิจกรรมปฏิรูปการศกึษา
ตามสาระสําคญัท่ีระบุไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันได้แก่การจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นศนูย์กลาง การประกนัคณุภาพเพ่ือพฒันา
คณุภาพ ยกระดบัมาตรฐานการศกึษา การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง การระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้ มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552: 78)  เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต  ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ  กรอบมาตรฐานคณุวฒุิการอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ขึน้เพ่ือเป็น
แกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาในแต่ละวิชาชีพของชาติไปสู่
การปฏิบตั ิ

จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นกลไกเพ่ือการพัฒนาคน  
พฒันาสงัคม  เป็นพลงัขบัเคล่ือนและเป็นภูมิคุ้มกัน  เฉกเช่นเดียวกับศาสตร์ทางด้านการกีฬาและการออก
กําลังกาย ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ท่ีมี
ความสามารถในการฝึกและพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาได้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
สมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย สโมสรกีฬาตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นกีฬาสมคัรเล่นและกีฬาอาชีพ รวมทัง้ความต้องการ
บคุลากรด้านการออกกําลงักาย ท่ีมีความรู้ มีความสามารถและมีทกัษะในการประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง ดงันัน้
คณะพลศกึษาได้ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีนี ้จึงปรับปรุงหลกัสตูรใหม่ขึน้เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ
สงัคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการการกีฬา วฒุิสภา 
ระหว่างพฤษภาคม – ธันวาคม 2551 ท่ี สรุปผลงานออกเป็น 4 ด้าน โดยในด้านสงัคมและการศึกษา ได้
อธิบายถึงการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาหรือการออก
กําลงักาย การปลูกฝังจริยธรรม สอนให้คนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ด้านสุขภาพอนามยั ส่งเสริมให้คนในชาติมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ สามารถลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอตัราเข้ารับการ
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รักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และลดงบประมาณของรัฐในการรักษาพยาบาล รวมทัง้การพฒันา
และยกระดับศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติ ตลอดจน
ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขนันานาชาติ การสร้างภาพลกัษณ์ ความรักสามคัคีของคน
ในชาต ิและศลิปวฒันธรรมของประเทศไทยในระดบันานาชาต ิ 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทกุหลกัสูตรทําการปรับปรุงหรือสร้างหลกัสูตรใหม่ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ซึ่งสอดคล้องกับความจําเป็นในปัจจุบนัท่ีสังคมต้องการ
บคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทกัษะใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีศักยภาพทัง้เพ่ือการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและการออกกําลังกายสู่การมี
สขุภาพท่ีดี รวมทัง้การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาและการออกแบบการออกกําลงักายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภยั  

หลักสูตรนีจ้ะสนองความต้องการของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
นกัวิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย รวมทัง้การฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย สร้างเสริมกิจกรรมทางกายใน
ทกุศาสตร์ของการกีฬาและการออกกําลงักาย โดยให้ความสําคญักบัการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 
และเคารพต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง คณะพลศึกษามีความพร้อมในการผลิตบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักาย โดยประยกุต์ระบบการทํางานเชิงบรูณาการและความคุ้มทนุในด้านบคุลากร 
วิชาการ สถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศในการผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลตอ่
การท่ีประชาชนในชาติมีสขุภาพท่ีดี มีความรักสามคัคี ปรองดอง เคารพกฎกติกาของสงัคม จากการนํากีฬา
และการออกกําลังกายมาเป็นส่ือกลาง ส่งผลไปยังสังคมท่ีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สงัคมสนัตสิขุ สง่ผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีผลิตบคุลากรทางการกีฬาและออกกําลงักาย
แห่งหนึ่งของประเทศเป็นเวลาช้านาน  จึงตระหนกัถึงบทบาทความเป็นผู้ นําด้านการผลิตบุคลากรทางการ
กีฬาและออกกําลงักายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบตัิงานด้านการกีฬา
และออกกําลังกายอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑิตของ มศว 9 ประการ คือ     
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1. เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. คิดเป็น ทําเป็น  3. หนกัเอาเบาสู้   4. รู้กาลเทศะ  5. เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ  6. มี
ทกัษะส่ือสาร  7. ออ่นน้อมถ่อมตน  8. งามด้วยบคุลิก  9. พร้อมด้วยศาสตร์และศลิป์   

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทกุหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัมีการปรับปรุง หรือ สร้าง
หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ซึ่งสอดคล้องกับความจําเป็นในปัจจุบนัท่ี
สงัคมต้องการบคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตัิงานอย่างมีศกัยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ การออกกําลงักาย 
สขุภาพ และศกัยภาพของคนในชาติ เป็นประเด็นสําคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
พฒันาประเทศไปได้อยา่งยัง่ยืน การสร้างนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายจึงเป็นสาขาสําคญั
มากในการพฒันาประชาชนในชาตใิห้มีสขุภาพดี มีความแข็งแรงทัง้กายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนําองค์
ความรู้ตา่ง ๆ มาพฒันานกักีฬา นกัเรียน เยาวชน และประชาชนได้อีกด้วย คณะพลศกึษาเป็นแหล่งผู้ผลิตได้
ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีนีเ้ป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้จึงปรับปรุงหลกัสตูรใหม่ขึน้เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของ
ประเทศดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
 การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายนัน้ต้องคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และการมีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือจะช่วยส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ การออกกําลังกาย 
และการกีฬาของประเทศ คณะพลศึกษามีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร สถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่ง
อํานวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลกัสูตรใหม่แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั
กาย และมีความพร้อมท่ีจะเปิดในปีการศกึษา 2556 ตอ่ไป 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
เป็นหลักสูตรบูรณาการ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มรายวิชาท่ี จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงันี ้ 
           13.1.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

กลุม่รายวิชาหมวดการศกึษาทัว่ไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของสํานกั
นวตักรรมการเรียนรู้ 

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
        - รายวิชาในกลุม่วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน) จํานวนไมน้่อยกวา่ 16 หนว่ย 

กิต โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ 
-  รายวิชาในกลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไมน้่อยกวา่ 79 หนว่ยกิต โดย 

ความรับผิดชอบของคณะพลศกึษา 
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          13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  
    นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี จากทุกคณะวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จํานวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
 13.1.4  หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 6 หนว่ยกิต โดยความ

รับผิดชอบของคณะพลศกึษา 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

 -  ไมมี่ – 
13.3 การบริหารจัดการ  

 คณะพลศกึษาแตง่ตัง้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานงานกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพ่ือดําเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน การ
พฒันาหลกัสูตร การติดตามประเมินผลการศกึษา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  รวมทัง้ควมคมุ
คณุภาพของหลกัสตูร 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายพฒันาสขุภาวะองค์รวมและความเป็นเลิศในการกีฬา 

1.2 ความส าคัญ   
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาและการออก

กําลงักาย โดยมีการบรูณการหลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้กบัการกีฬาและการออกกําลงักาย  ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ด้านการพัฒนาศกัยภาพของนักกีฬาทุกระดบัสู่ความเป็นเลิศ และการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ คือ สรีรวิทยาการกีฬา  ชีวกล
ศาสตร์การกีฬา  โภชนาการการกีฬา  เวชศาสตร์การกีฬา  เทคโนโลยีการกีฬา  จิตวิทยาการกีฬา  การ
ส่งเสริมสขุภาพ และการบริหารจดัการการกีฬา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขนั
กีฬา  ดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกกําลังกาย  ทดสอบและเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  ออกแบบและให้คําแนะนําในการออกกําลงักายท่ีเหมาะสมกับบุคคลทัว่ไปและกลุ่ม
พิเศษ  บริหารจดัการศนูย์สขุภาพ และสถานออกกําลงักายได้ 
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1.3 วัตถุประสงค์   
 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือผลิตบณัฑิต ท่ีมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้
ตระหนกัถึงความสําคญัของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและมีทศันคตท่ีิดีตอ่การกีฬาและการออกกําลงักาย 

2) เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลกัการ ทฤษฎี และปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย และตระหนกัถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
แก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ รวมถึงการนําผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

4) เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้ นําและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถ
ใช้นวตักรรมและมีความคดิริเร่ิม รวมทัง้พฒันาตนเองและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  

5) มีความสามารถในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงและพฒันา
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย เพ่ือให้
มีความทนัยคุและเหตกุารณ์ 
ทัง้ในด้านคณุภาพของผู้สอน 
เนือ้หาการเรียนรู้ วิธีการจดัการ
เรียนการสอน รวมทัง้ยงัมีการ
ปรับปรุงหลกัสตูรเป็นประจํา
ทกุ ๆ 5 ปีการศกึษา เพ่ือให้
หลกัสตูรมีความทนัสมยัและ
ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

กําหนดการประเมินหลกัสตูรตาม
ดชันีบง่ชีท้กุ 5 ปี โดยจดัให้มีการ
ประเมินการเรียนการสอนเป็น
ระยะ ในระหวา่งท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอน และกําหนดการ
ประเมินหลกัสตูรตามดชันีบง่ชีค้รัง้
แรก ในปี พ.ศ. 2556 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 
- ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
ท่ีได้งานทํา และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
- ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้รับเงินเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กพ. กําหนด 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ออกกําลงักาย รวมถึง
เทคโนโลยีของโลกท่ีเปล่ียนไป  
2. การพฒันาหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนท่ีเน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 

2.1  ประเมินและพฒันาหลกัสตูร
ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 
2.2  พฒันาอาจารย์ในด้านการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 
2.3  พฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.1  มีการประเมินหลกัสูตรท่ีเน้น
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
2.1.2  มีการประเมินและติดตามผล
การเรียนการสอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 
2.2.1  จดัโครงการอบรม/สมัมนา/
ศึกษาดูงาน การสอนท่ีเน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน 
2.3.1  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ   
การจดัการศกึษาโดยระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ 

ภาคการศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร  

โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 1 ระบบการจดัการศกึษา ข้อ 6.3 (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไมมี่ 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
วนั-เวลาราชการปกติ (วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) 
ภาคการศกึษาท่ี 1  เดือน มิถนุายน – ตลุาคม 
ภาคการศกึษาท่ี 2 เดือน ตลุาคม – มีนาคม 

 ภาคฤดรู้อน  เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
  2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า                
สายวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 2.2.2 ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อ 12 และข้อ 13 (ภาคผนวก ก) 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ สอนและกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตรพบว่านิสิตแรกเข้ามีปัญหา 

ดงัตอ่ไปนี ้
  2.3.1   มีความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคอ่นข้างน้อย 
  2.3.2   มีความพร้อมในด้านความรู้และทกัษะพืน้ฐานด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
กีฬา คอ่นข้างน้อย 
  2.3.3  มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานด้านภาษาและการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอ่นข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 2.4.1  จดัโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างแรงจงูใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าศกึษา

ตอ่ยงัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 2.4.2  จดัรายวิชาเก่ียวกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเป็นวิชาพืน้ฐาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต เชน่ วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 

 2.4.3  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทักษะพืน้ฐานด้านภาษาและการส่ือสาร แล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต 

 2.4.4  จัดกิจกรรมให้นิสิตเกิดความคุ้ นเคยกับสถานท่ีและสภาพท่ีแท้จริงท่ีเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย เพ่ือขยายความคดิ ความเข้าใจในอาชีพนีใ้ห้มากยิ่งขึน้ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี   

 

           ชัน้ปี จํานวนนิสิตในปีการศกึษา 
 2556 2557 2558 2559 2560 

ชัน้ปีท่ี 1 100 100 100 100 100 

ชัน้ปีท่ี 2 - 100 100 100 100 

         ชัน้ปีท่ี 3 - - 100 100 100 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดวา่จะสําเร็จการศกึษา - - - - 100 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

โดยเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาคนละ 14,000 บาท ตอ่ภาคการศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 

รายการ จ านวนเงนิ 

1. หมวดคา่จดัการเรียนการสอน       

 1.1 คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษ     400,000 บาท 

 1.2 คา่วสัดใุนการจดัการศกึษา(วสัดสุาํนกังาน)   500,000 บาท 

 1.3 คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน(การสอนบรรยายและปฏิบตัิการ)  900,000 บาท 

 1.4 คา่สาธารณปูโภค      400,000 บาท 

 1.5 คา่ครุภณัฑ์สาํนกังาน ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และอาคารสถานที่ 2,800,000 บาท 

 

1.6 คา่ใช้สอย (คา่ถ่ายเอกสาร ทําความสะอาด คา่เดินทาง
อาจารย์พิเศษ คา่ซอ่มแซมปรับปรุงสถานท่ี คา่ทาํความ
สะอาด)   

480,000 บาท 

คา่ใช้จา่ยรวม (หมวดการจดัการเรียนการสอน)/นิสติทัง้หมด 100 คน 9,133,300 บาท 

คา่ใช้จา่ยรวม (หมวดการจดัการเรียนการสอน)/นิสติ 1 คน   91,333 บาท 

2. หมวดคา่ใช้จา่ยสว่นกลาง        

 2.1 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (950 บาท/ภาคการศกึษา x 8)/ 1 คน 7,600 บาท 

 2.2 คา่ธรรมเนียมห้องสมดุ (300 บาท/ภาคการศกึษา x 8)/1 คน  2,400 บาท 

 2.3 คา่บาํรุงกองทนุห้องสมดุ (400 บาท/ภาคการศกึษา x 8)/1 คน 3,200 บาท 

 2.4 คา่ธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสติ (350 บาท/ภาคการศกึษา x 8)/1 คน 2,800 บาท 

 2.5 คา่บาํรุงกองทนุคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคการศกึษา x 8)/1 คน 5,200 บาท 

คา่ใช้จา่ยรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง)/นิสติทัง้หมด        100    คน  2,120,000 บาท 

คา่ใช้จา่ยรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง)/นิสติ 1 คน 21,200 บาท 

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลกัสตูร   112,533 บาท 

 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน/ต่อภาคเรียน   14,067 บาท 
 

1 
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3.1.3 รายวิชา 

 รายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย
ประกอบด้วยตวัอกัษร 3 ตําแหนง่และตวัเลข 3 ตําแหนง่ ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รหัสตัวอักษร รหสัวิชาซึง่เป็นอกัษรยอ่นําหน้าตวัเลข มีความหมายดงันี ้

 พลก (PEC)                            หมายถึง  รายวิชาแกนคณะพลศกึษา และวิชาฝึก 
     ประสบการณ์วิชาชีพ 
 พลว (PES) หมายถึง  รายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
      การออกกําลงักาย (รายวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
      และวิชาชีพ) 
 พลป (PEP)  หมายถึง  รายวิชากีฬาและกิจกรรม  

  

            รหัสตัวเลข 3 ตําแหนง่ มีความหมายดงันี ้

         เลขตวัแรก  หมายถึง ชัน้ปีท่ีเปิดสอน 

 เลขตวักลาง ของกลุม่ พลก (PEC)  
  0     หมายถึง วิชาแกน 
  7     หมายถึง วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 เลขตวักลาง ของกลุม่ พลว (PES) 
    1      หมายถึง            วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
   2-3   หมายถึง วิชาชีพ (บงัคบั) 
    4   หมายถึง วิชาชีพ (เลือกในกลุม่สขุภาพและสมรรถภาพ 
        ทางกาย ) 
    5   หมายถึง วิชาชีพ (เลือกในกลุม่วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา) 
    6   หมายถึง วิชาชีพ (เลือกในกลุม่วิทยาศาสตร์การออกกําลงั 
        กายคลินิก) 
    7   หมายถึง วิชาชีพ (เลือกในกลุม่การจดัการทางการกีฬา) 
 เลขตวักลาง ของกลุม่ พลป (PEP)  
                            1-9     หมายถึง           วิชากีฬาและกิจกรรม 
      เลขตวัท้าย     หมายถึง ลําดบัรายวิชาในวิชาของตวักลาง 
  
ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
   

 เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง   จํานวนหน่วยกิตทัง้หมดของรายวิชานัน้ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี  1 หมายถึง   จํานวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี  2  หมายถึง   จํานวนชัว่โมงปฏิบตัิการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี  3 หมายถึง   จํานวนชัว่โมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดให้เรียน 30 หนว่ยกิต ในกลุม่วิชาดงัตอ่ไปนี ้
1.  กลุ่มวิชาภาษา กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  9  หนว่ยกิต   
1.1  ภาษาไทย  กําหนดให้เลือกเรียน  ไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 111   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(2-2-5) 
SWU 111  Thai for Communication 
มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน์     3(2-2-5) 
SWU 112  Thai Literary Review 
1.2  ภาษาต่างประเทศ  กําหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication I 
มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication II 
มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1   3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication I 
มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication II 
มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 131  French for Communication I 
มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 132  French for Communication II 
มศว 133  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 133  German for Communication I 
มศว 134  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 134  German for Communication II 
มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 135  Chinese for Communication I 
มศว 136  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 136  Chinese for Communication II 
มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 137  Japanese for Communication I 
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มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 
 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กําหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า  6  หนว่ยกิต  จาก
รายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 
มศว 142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 
มศว 143  พลงังานทางเลือก      3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 
มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั     3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 
มศว 145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 
มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต  3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
 
3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กําหนดให้เรียนไมน้่อยกว่า  15  หนว่ยกิต   
3.1 วิชาบังคับ  กําหนดให้เรียน  9  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 151  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์    3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development 
มศว 251  มนษุย์กบัสงัคม      3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society 
มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 
3.2 วิชาเลือก  กําหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว 351  การพฒันาบคุลิกภาพ      3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคดิ     3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 
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มศว 353  มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม    3(2-2-5) 
SWU 353   Man, Reasoning and Ethics 
มศว 354  มนษุย์กบัสนัตภิาพ       3(2-2-5) 
WU 354  Man and Peace 
มศว 355  พทุธธรรม        3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 
มศว 356  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา    3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 
มศว 357  ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity 
มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์     3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 
มศว 361  ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม    3(2-2-5) 
SWU 361  History and Effects on Society 
มศว 362  มนษุย์กบัอารยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 
มศว 363  มนษุย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย   3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics, Government and Law 
มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์     3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 
มศว 365  หลกัการจดัการสมยัใหม่     3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 
มศว 366  จิตวิทยาสงัคม       3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 
มศว 367  กฎหมายทัว่ไป      3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 
มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรม และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
SWU 371  Creativity, Innovation and Technology 
มศว 372  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน      3(2-2-5) 
SWU 372  Local Wisdom 
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มศว 373  ภมูิลกัษณ์ชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 373  Man and Community 
มศว 374  สมัมาชีพเพ่ือชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 
มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน    3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 
 
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถงึ วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน) วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 95 หนว่ยกิต 
1. วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน) ก าหนดให้เรียน 16  หน่วยกิต 
คม  100  เคมีทัว่ไป        3(3-0-6) 
CH 100  General Chemistry 
คม  190  ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป      1(0-2-1) 
CH 190  General Chemistry Laboratory  
ชว  101  ชีววิทยา 1        3(3-0-6) 
BI 101  Biology I 
ชว  191  ปฏิบตัิการชีววิทยา 1      1(0-2-1) 
BI 191  Biology Laboratory I      
ฟส  100  ฟิสิกส์ทัว่ไป       3(3-0-6) 
PY 100  General Physics    
ฟส  180  ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทัว่ไป      1(0-2-1) 
PY 180  General Physics Laboratory  
คณ  111  คณิตศาสตร์ 1       4(4-0-8) 
MA 111  Mathematics I   
  
2. วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 
พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1   2(1-2-3)          
PEC  101  Human Anatomy and Physiology I 
พลก  102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2   2(1-2-3)          
PEC 102  Human Anatomy and Physiology II 
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พลก 106  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1    1(1-0-2) 
PEC 106  Ethics for Sports Science I   
พลว 111 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายเบือ้งต้น  2(2-0-4) 
PES 111 Introduction to Sports and Exercise Science 
พลว 112  ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย    2(2-0-4) 
PES 112   Sports and Exercise Philosophy 
พลว 113 โอลิมปิกนิยม       2(2-0-4) 
PES 113 Olympism  
พลก 203 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2    1(1-0-2)  
PEC 203 Ethics for Sports Science II   
พลก 206  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1   2(2-0-4) 
PEC 206  English for Sports Science I   
พลว 211  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 2(2-0-4) 
PES  211  Biochemistry for Sports and Exercise Science   
พลก 306  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 3    1(1-0-2) 
PEC 306 Ethics for Sports Science III  
พลก 309  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2   2(2-0-4) 
PEC 309  English for Sports Science II   
พลว 311  โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  2(1-2-3) 
PES 311  Statistics Computer Programs for Sports Science 
พลว 312  ระเบียบวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 2(2-0-4) 
PES 312  Research Methodology in Sports and Exercise Science 
พลก 403  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3   2(2-0-4) 
PEC 403  English for Sports Science III 
 
3. วิชาชีพ   
     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต     
3.1 วิชาชีพ (บงัคบั) กําหนดให้เรียน 31 หนว่ยกิต และเลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต  
3.2 วิชากีฬาและกิจกรรม (เลือก) เรียน 9 หน่วยกิต ตามความสนใจของนิสิต 
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3.1 วิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ก. วิชาชีพ (บังคับ)  ก าหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
พลว 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1    2(1-2-3) 
PES 221  Sports and Exercise Physiology I  
พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2   2(1-2-3) 
PES 222  Sports and Exercise Physiology II  
พลว 223  การพฒันาการเคล่ือนไหว     2(2-0-4)  
PES 223  Motor Development  
พลว 224  วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย   2(1-2-3) 
PES 224  Sports and Exercise Pedagogy 
พลว 225  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย    2(2-0-4) 
PES 225  Sports and Exercise Psychology 
พลว 226  การเรียนรู้การเคล่ือนไหวและการแสดงออกทางการกีฬา  2(2-0-4)  
PES 226  Motor Learning and Sports Performance  
พลว 227  กีฬาอาเซียนศกึษา      2(2-0-4) 
PES 227  ASEAN Sport Studies 
พลว 321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา       2(1-2-3) 
PES 321  Sports Biomechanics  
พลว 322  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย    2(1-2-3) 
PES 322  Principles of Sports Training and Exercise  
พลว 323  โภชนาการทางการกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4)  
PES 323  Sports and Exercise Nutrition 
พลว 324  การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงักาย   2(1-2-3) 
PES 324  Exercise Testing and Prescription  
พลว 325 การจดัการทางการกีฬา     2(2-0-4) 
PES 325 Sports Management  
พลว 326 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา    2(1-2-3) 
PES 326 Sports Performance Assessment 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 1   2(1-2-3) 
PES 331 Applied Sports Science for Sports I 
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พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 2   2(1-2-3) 
PES 421 Applied Sports Science for Sports II 
พลว 422  สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    1(0-2-1) 
PES 422  Seminar in Sports Science 
พลว 423  ภาคนิพนธ์       2(1-2-3) 
PES 423  Senior Projects  
  
ข. วิชาชีพ (เลือก) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามความสนใจของนิสิต  
จากรายวิชาต่อไปนี ้
พลว 241  กิจกรรมกลางแจ้ง      2(1-2-3) 
PES 241  Outdoor Activities 
พลว 242 ผู้ นําการกีฬาและการออกกําลงักาย    2(2-0-4) 
PES 242  Sports and Exercise Leadership 
พลว 243  สงัคมวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4)  
PES 243  Sports and Exercise Sociology   
พลว 341 จิตวิทยาสําหรับการออกกําลงักายและสขุภาพ   2(2-0-4) 
PES 341 Psychology of Exercise and Health  
พลว 342  กีฬาและกิจกรรมทางกายสําหรับเดก็    2(1-2-3) 
PES 342  Sports and Physical Activities for Children 
พลว 351 จิตวิทยาสําหรับสมรรถภาพนกักีฬาชัน้เลิศ   2(2-0-4) 
PES 351 Psychology of Elite Sports Performance 
พลว 361 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา     2(2-0-4) 
PES 361 Drugs and Doping Agents in Sports  
พลว 362  การป้องกนัและการบาดเจ็บทางการกีฬา   2(1-2-3) 
PES 362  Prevention and Injury in Sports  
พลว 363 สรีรวิทยาการออกกําลงักายสําหรับกลุม่คนพิเศษ  2(2-0-4) 
PES 363 Exercise Physiology for Special Population 
พลว 364 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4) 
PES 364 Sports and Exercise Medicine  
พลว 371 องค์กรทางการกีฬา      2(2-0-4) 
PES 371 Sports Organization 
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พลว 372 การจดัการแขง่ขนัและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา 2(2-0-4) 
PES 372 Sports Event and Facilities Management 
พลว 441 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการกู้ ชีพ    2(1-2-3) 
PES 441 First Aids and Resuscitation 
พลว 442  พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย     2(2-0-4) 
PES 442  Physical Activities Behavior  
พลว 443 โภชนาการเพ่ือสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย   2(2-0-4) 
PES 443 Nutrition for Health and Fitness  
พลว 444  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกําลงักาย  2(2-0-4) 
PES 444  Innovation and Technology in Sports and Exercise 
พลว 451  การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา     2(1-2-3) 
PES 451  Sports Performance Training    
พลว 452  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักายสําหรับเยาวชน  2(1-2-3) 
PES 452  Principles of Sports Training and Exercise for Youth 
พลว 453 ประยกุต์การนวดเพ่ือการกีฬาและการออกกําลงักาย  2(1-2-3) 
PES 453 Applied Massage for Sports and Exercise 
พลว 454 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการกีฬา    2(1-2-3)  
PES 454  Sports Rehabilitation   
พลว 461 สรีรวิทยาการออกกําลงักายคลินิก    2(1-2-3) 
PES 461 Clinical Exercise Physiology 
พลว 462 คล่ืนไฟฟ้าหวัใจกบัการออกกําลงักาย    2(2-0-4) 
PES 462 Exercise Electrocardiography 
พลว 463 การกําหนดโปรแกรมออกกําลงักายสําหรับกลุ่มคนพิเศษ  2(1-2-3)  
PES 463 Exercise Prescription for Special Population  
พลว 471 การประชาสมัพนัธ์ทางการกีฬา     2(2-0-4) 
PES 471 Sports Public Relation 
พลว 472 การส่ือสารทางการกีฬา      2(2-0-4) 
PES 472 Communication in Sports 
พลว 473 การตลาดทางการกีฬา      2(2-0-4) 
PES 473 Sports Marketing   
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3.2 วิชากีฬาและกิจกรรม (เลือก) เรียน 9 หน่วยกิต ตามความสนใจของนิสิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
1.  กลุ่มกีฬาทางน า้ 
พลป 111  วา่ยนํา้         1(0-2-1) 
PEP 111  Swimming  
พลป 211  การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา้    1(0-2-1) 
PEP 211  Life Saving and Water Safety  
พลป 212  ดํานํา้        1(0-2-1) 
PEP 212  Scuba Diving 
พลป 311  กระโดดนํา้       1(0-2-1) 
PEP 311  Diving 
พลป 312  โปโลนํา้        1(0-2-1) 
PEP 312  Water Polo  
พลป 411  เรือพาย        1(0-2-1) 
PEP 411  Rowing  
พลป 412  เรือใบ                  1(0-2-1) 
PEP 412  Sailing 
 
2.  กลุ่มกิจกรรมออกก าลังกาย 
พลป 222  การฝึกด้วยนํา้หนกั 1      1(0-2-1) 
PEP 222   Weight Training I  
พลป 224  โบว์ลิ่ง        1(0-2-1) 
PEP 224  Bowling  
พลป 225 การออกกําลงักายด้วยลกูบอล     1(0-2-1) 
PEP 225  Exercise with Ball    
พลป 226  โยคะเบือ้งต้น        1(0-2-1) 
PEP 226  Fundamental  Yoga  
พลป 227 หะฐะ วินยาสะโยคะ      1(0-2-1) 
PEP 227 Hatha Vinyasa  Yoga 
พลป 321  พิลาทีส        1(0-2-1)   
PEP 321  Pilates 
 



 24 

พลป 322  ไท้จ๋ีชิกง        1(0-2-1) 
PEP 322  Tai Chi Chi Kong  
พลป 323  การออกกําลงักายด้วยไม้พลอง      1(0-2-1) 
PEP 323  Exercise with Stick 
พลป 324  เดินและวิ่งเพ่ือสขุภาพ      1(0-2-1) 
PEP 324  Walk and Run for Health 
พลป 325  จกัรยานเพ่ือสขุภาพ                                                       1(0-2-1) 
PEP 325  Cycling for Health 
พลป 326 การฝึกด้วยนํา้หนกั 2                 1(0-2-1) 
PEP 326  Weight Training II 
พลป 327  กีฬาไม้คิว                              1(0-2-1) 
PEP 327  Cue Sports 
พลป 328  การออกกําลงักายแบบกลุม่     1(0-2-1) 
PEP 328  Group Exercise 
พลป 421  กีฬาปีนหน้าผา                          1(0-2-1) 
PEP 421  Rock Climbing 
พลป 422  การออกกําลงักายในนํา้                1(0-2-1) 
PEP 422  Aquatic Exercise 
  
3.  กลุ่มกีฬาทีม 1 
พลป 231 บาสเกตบอล                   1(0-2-1) 
PEP 231  Basketball 
พลป 232  ฟตุบอล        1(0-2-1) 
PEP 232  Football 
พลป 233 เนตบอล        1(0-2-1) 
PEP 233  Netball 
พลป 234  รักบีฟ้ตุบอล       1(0-2-1) 
PEP 234  Rugby Football  
พลป 331  ฮ็อกกี ้        1(0-2-1) 
PEP 331  Hockey 
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พลป 332  ซอฟท์บอล       1(0-2-1) 
PEP 332  Softball 
  
4.  กลุ่มกีฬาทีม 2 
พลป 241  วอลเลย์บอล       1(0-2-1) 
PEP 241  Volleyball  
พลป 242  ฟตุซอล        1(0-2-1) 
PEP 242  Futsal  
พลป 243  เซปักตะกร้อ       1(0-2-1) 
PEP 243  Sepak Takraw  
พลป 244  แฮนด์บอล       1(0-2-1) 
PEP 244  Handball  
พลป 341  กาบดัดี ้        1(0-2-1) 
PEP 341  Gabaddi 
พลป 441  เบสบอล        1(0-2-1) 
PEP 441  Baseball 
พลป 442 วอลเลย์บอลชายหาด      1(0-2-1) 
PEP 442  Beach Volleyball 
พลป 443 จกัรยาน        1(0-2-1) 
PEP 443  Cycling  
 

5.  กลุ่มกีฬาบุคคล 
พลป 151  กรีฑาลูแ่ละลาน 1      1(0-2-1) 
PEP 151  Track and Field I   
พลป 152 เทนนิส        1(0-2-1) 
PEP 152  Tennis  
พลป 251  กรีฑาลูแ่ละลาน 2      1(0-2-1) 
PEP  251  Track and Field II 
พลป 252  กอล์ฟ        1(0-2-1) 
PEP 252  Golf  
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พลป 253  แบดมินตนั         1(0-2-1) 
PEP 253  Badminton   
พลป 254  เทเบลิเทนนิส        1(0-2-1) 
PEP 254  Table Tennis 
พลป 351  สควอช        1(0-2-1) 
PEP 351  Squash 
พลป 352  ยิงธน ู        1(0-2-1) 
PEP 352  Archery 
พลป 353  เปตอง        1(0-2-1) 
PEP 353  Petanque 
พลป 451  ยิงปืน        1(0-2-1) 
PEP 451  Shooting 
พลป 452  ซอฟท์เทนนิส       1(0-2-1) 
PEP 452  Soft Tennis 
พลป 453  ไตรกีฬา        1(0-2-1) 
PEP 453  Triathlon 
พลป 454 ลอนโบวส์        1(0-2-1) 
PEP 454  Lawn Bowls 
 
6.  กลุ่มกีฬาวัฒนธรรม เกม และการละเล่นไทย 
พลป 261  กระบี่กระบอง       1(0-2-1) 
PEP 261   Sword and Pole 
พลป 262  มวยไทย        1(0-2-1) 
PEP 262  Muaythai  
พลป 263  ตะกร้อลอดหว่ง      1(0-2-1) 
PEP 263  Hoop Takraw 
พลป 264  กิจกรรมการละเล่นไทย     1(0-2-1) 
PEP 264  Traditional Thai Games 
พลป 265  เกมเบ็ดเตล็ด       1(0-2-1) 
PEP 265  Minor Games 
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7.  กลุ่มกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
พลป 271  แอโรบกิแดนซ์ 1      1(0-2-1) 
PEP 271  Aerobic Dance I 
พลป 272  กิจกรรมเข้าจงัหวะ      1(0-2-1) 
PEP 272  Rhythmic Activities 
พลป 273 เต้นรําพืน้เมือง      1(0-2-1) 
PEP 273  Folk Dance 
พลป 274  ลีลาศเพ่ือสงัคม      1(0-2-1) 
PEP 274  Social Dance  
พลป 275  โมเดร์ินแดนซ์       1(0-2-1) 
PEP 275  Modern Dance 
พลป 371  แจ๊สแดนซ์       1(0-2-1) 
PEP 371  Jazz Dance 
พลป 372  แอโรบกิแดนซ์ 2      1(0-2-1) 
PEP 372  Aerobic Dance II 
พลป 373  กีฬาลีลาศ       1(0-2-1) 
PEP 373  Dance Sports 
พลป 374 เชียร์ลีดดิง้        1(0-2-1) 
PEP 374 Cheerleading  
  
8.  กลุ่มกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว 
พลป 281  ยโูด         1(0-2-1) 
PEP 281  Judo 
พลป 282  เทควนัโด        1(0-2-1) 
PEP 282  Taekwondo 
พลป 283  มวยสากล       1(0-2-1) 
PEP 283  Boxing  
พลป 381  ไอคโิด        1(0-2-1) 
PEP 381  Aikido 
พลป 382 ปัญจกัสีลตั       1(0-2-1) 
PEP 382  Pencak Silat 



 28 

พลป 481  คาราเต้โด้       1(0-2-1) 
PEP 481  Karatedo 
พลป 482  มวยปลํา้        1(0-2-1) 
PEP 482  Wreslting 
 
9.  กลุ่มกีฬายมินาสตกิ 
พลป 291  ยิมนาสตกิ       1(0-2-1) 
PEP 291  Gymnastics 
พลป 292  ลีลาศกึษา       1(0-2-1) 
PEP 292  Movement Education 
พลป 293  ยิมนาสตกิลีลา      1(0-2-1) 
PEP 293  Rhythmic Gymnastics 
พลป 294 แอโรบกิยิมนาสติก      1(0-2-1) 
PEP 294  Aerobic Gymnastics 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  กําหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามความสนใจของนิสิต ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
 
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดให้เรียน 6 หนว่ยกิต โดยนิสิตจะต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา
จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
พลก 471  สหกิจศกึษา           6(0-18-0) 
PEC 471  Cooperative Education 
พลก 472  การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย   6(0-18-0) 
PEC 472  Practicum in Sports and Exercise Science 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศกึษาแบง่เป็นแผนการศกึษาสําหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศกึษา และ 

แผนการศกึษาสําหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย ดงันี ้
              3.1.4.1แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา                               

ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนุษย์ 
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบตักิารชีววทิยา 1 
พลก 101 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนษุย์1 
พลก 106  จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 1   
พลว 111 วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั  
               กายเบือ้งต้น 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (1) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (2) 

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

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

วชิาบังคับ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต 
              และสิ่งแวดล้อม (มศว เลือก) 
มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 
พลก 102 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนษุย์ 2 
พลว 112 ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 113 โอลิมปิกนิยม\ 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (3) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (4)  

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5)  
 
3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
 

รวม 20 นก. รวม  21 นก. 

 

ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 
คม 100 เคมีทัว่ไป 
คม 190 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทัว่ไป 
พลก 203 จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 2 
พลว 221 สรีรวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1 
พลว 223 การพฒันาการเคล่ือนไหว 
พลว 225 จิตวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 227 กีฬาอาเซียนศกึษา 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (5) 
 

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

 

1(0-2-1) 
 

วชิาบังคับ 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 
ฟส 180 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทัว่ไป 
พลก 206 ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 1
พลก 306  จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 3 
พลว 211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ 
               ออกกําลงักาย 
พลว 222 สรีรวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2 
พลว 224 วทิยวธีิการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 226 การเรียนรู้การเคล่ือนไหวและการแสดงออก   
              ทางการกีฬา  
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (1) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (6) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (7) 

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

2(…….) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

รวม 20  นก. รวม 19 นก. 
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ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม   
              (มศว เลือก) 
พลว 311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ  
               วทิยาศาสตร์การกีฬา 
พลว 321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
พลว 322 หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 323 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกําลงั 
               กาย 
พลว 324 การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงั 
               กาย 
พลว 325 การจดัการทางการกีฬา 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (2) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (8) 
...............วชิาเลือกเสรี (1) 

 
3(2-2-5)  
 
2(1-2-3)  
 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4)  
 
2(1-2-3)  
 
2(2-0-4) 
 
2(…….)  
1(0-2-1) 
2(2-0-4)  

วชิาบังคับ 
มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ (มศว เลือก) 
พลก 309 ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 2
พลว 312 ระเบียบวจิยัทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและ 
               การออกกําลงักาย 
พลว 326  การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับ 
               กีฬา 1 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (3) 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (4) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (9) 
...............วชิาเลือกเสรี (2)      

 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
 
 
2(…….) 
2(…….) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 
 

รวม 20 นก. รวม 18 นก. 

 

ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
พลก 471 สหกิจศกึษา 
 

 
6(0-18-0)  
 
 

วชิาบังคับ 
พลก 403 ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 3

พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับ 
               กีฬา 2 
พลว 422 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
พลว 423 ภาคนิพนธ์ 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (5) 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (6) 
............. วชิาเลือกเสรี (3)   

 
2(2-0-4) 
2(1-2-3)  
 
1(0-2-1) 
2(1-2-3)  
 
2(…….) 
2(…….) 
2(…….)  

รวม 6  นก. รวม 13 นก. 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  

 
ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ 
ชว 101 ชีววิทยา 1 
ชว 191 ปฏิบตักิารชีววทิยา 1 
พลก 101 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนษุย์1 
พลก 106  จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 1   
พลว 111 วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั  
               กายเบือ้งต้น 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (1) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (2) 

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

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

วชิาบังคับ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต 
              และสิ่งแวดล้อม (มศว เลือก) 
มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 
พลก 102 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของมนษุย์ 2 
พลว 112 ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 113 โอลิมปิกนิยม\ 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (3) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (4)  

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5)  
 
3(2-2-5) 
4(4-0-8) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
 

รวม 20 นก. รวม  21 นก. 

 
ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 
คม 100 เคมีทัว่ไป 
คม 190 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทัว่ไป 
พลก 203 จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 2 
พลว 221 สรีรวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1 
พลว 223 การพฒันาการเคล่ือนไหว 
พลว 225 จิตวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 227 กีฬาอาเซียนศกึษา 
วชิาเลือก 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (5) 
 

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

 

1(0-2-1) 
 

วชิาบังคับ 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 
ฟส 180 ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทัว่ไป 
พลก 206 ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 1
พลก 306  จริยธรรมวทิยาศาสตร์การกีฬา 3 
พลว 211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ 
               ออกกําลงักาย 
พลว 222 สรีรวทิยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2 
พลว 224 วทิยวธีิการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 226 การเรียนรู้การเคล่ือนไหวและการแสดงออก   
              ทางการกีฬา  
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (1) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (6) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (7) 

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

2(…….) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

รวม 20  นก. รวม 19 นก. 
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ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม   
              (มศว เลือก) 
พลว 311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ  
               วทิยาศาสตร์การกีฬา 
พลว 321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
พลว 322 หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 323 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกําลงั 
               กาย 
พลว 324 การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงั 
               กาย 
พลว 325 การจดัการทางการกีฬา 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (2) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (8) 
...............วชิาเลือกเสรี (1) 

 
3(2-2-5)  
 
2(1-2-3)  
 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4)  
 
2(1-2-3)  
 
2(2-0-4) 
 
2(…….)  
1(0-2-1) 
2(2-0-4)  

วชิาบังคับ 
มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ (มศว เลือก) 
พลก 309 ภาษาองักฤษสําหรับวทิยาศาสตร์การกีฬา 2
พลว 312 ระเบียบวจิยัทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและ 
               การออกกําลงักาย 
พลว 326  การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับ 
               กีฬา 1 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (3) 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (4) 
พลป...... วชิากีฬาและกิจกรรม เลือก (9) 
...............วชิาเลือกเสรี (2)      

 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
 
 
2(…….) 
2(…….) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 
 

รวม 20 นก. รวม 18 นก. 

 
ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ 
พลก 401 ภาษาองักฤษวชิาชีพ 3 
พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับ 
               กีฬา 2 
พลว 422 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
พลว 423 ภาคนิพนธ์ 
วชิาเลือก 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (5) 
พลว...... วชิาชีพ เลือก (6) 
............. วชิาเลือกเสรี (3)   

 
2(2-0-4) 
2(1-2-3)  
 
1(0-2-1) 
2(1-2-3)  
 
2(…….) 
2(…….) 
2(…….)  

วชิาบังคับ 
พลก 472 การฝึกงานวชิาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย 

 
6(0-18-0) 
 

รวม 13 นก. รวม 6 นก. 

  
หมายเหตุ : ความหมายเลขในวงเล็บ คือ ลําดบัรายวิชาท่ีต้องเรียน 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  กลุ่มวิชาภาษา 
มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5) 
SWU 111  Thai for Communication 

 ศกึษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ 
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการส่ือสาร ฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาเพ่ือ
ส่ือสารในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน์       3(2-2-5) 
SWU 112   Thai Literary Review 
 ศกึษากระบวนการคดิ การถ่ายทอดความรู้ ภมูิปัญญา คณุคา่ของภาษาและความเป็นไทยในงาน
วรรณกรรม  ทัง้นีโ้ดยเลือกศกึษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมยั ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication I  
 พฒันาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะ
ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคําศพัท์ในชีวิตประจําวนั ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  นําภาษาองักฤษไปใช้ในการส่ือสารในสถานการณ์
ตา่งๆ และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาตอ่ไป 
 
มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication II 
 พฒันาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการส่ือสารในยุคโลกาภิวตัน์ โดยฝึกทักษะ
ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนบัสนุนให้นําภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้
และเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
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มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication I 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัและในการศกึษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพฒันาตนให้ เป็น
สว่นหนึง่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2     3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication II 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  
เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ  พฒันาการนําเสนอ
ข้อมลูและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สําหรับการ
พฒันาตนให้เป็นผู้ เรียนภาษาแบบยัง่ยืน 
 
มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 131  French for Communication I  
 ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารเบือ้งต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 132  French for Communication II 
 บรุพวิชา : มศว 131 
 ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  
ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสงูขึน้ 
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มศว 133  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 133  German for Communication I 
 ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 134  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 134  German for Communication II 
 บรุพวิชา : มศว 133 
 ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ี
สงูขึน้ 
 
มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 135  Chinese for Communication I 
 ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
มศว 136  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 136  Chinese for Communication II 
 ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้
และทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 137  Japanese for Communication I 
 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 
 ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วย
ส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 
 ศึกษาความสําคญัของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมูล  การใช้ซอฟท์แวร์ตา่ง ๆ  และการจดัการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตลอดจนฝึกทกัษะการนําเสนอข้อมลูสารสนเทศ  โดยตระหนกัในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอ่บุคคลและ
สงัคม รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
มศว 142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 

 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความสําคญัของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทัง้ศึกษาผลกระทบของความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนกัถึง
ความสําคญัของธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน 
 
มศว 143  พลงังานทางเลือก        3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 
 ศกึษาผลกระทบจากการใช้พลงังานกระแสหลกัท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือน
กระจก และความไม่ยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคญัของการใช้พลงังานทางเลือก   การ
ปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อการจดัการพลงังานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยัง่ยืน
ของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้างภูมิคุ้มกนัให้เกิดขึน้ในระบบพลงังาน  
การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือส่งผลตอ่การดําเนินชีวิตท่ีสนัติ
สขุและยัง่ยืน 
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มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั       3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 
 ศกึษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตผุล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภค  คณิตศาสตร์
กบัศิลปะ  คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั  และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตผุล  
การเรียนรู้และการดํารงชีวิตในสงัคม 
 
มศว 145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดงักล่าวเข้ากับวิถี
ชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คณุภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมกบับริบททางสงัคม 
 
มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต    3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
 ศกึษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็นความจริงของธรรมชาต ิเชน่ ทฤษฎีของกาลิเลโอ   กฏ
ของนิวตนั ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลงังาน ทฤษฎีสมัพนัธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม้  ทฤษฎี
เทอร์โมไดนามิกส์  นําไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาต ิพลงังาน และความจริงแท้ของจิต 
 
3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 
มศว 151  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์      3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทัง้ทางด้านมนุษยศาสตร์  
สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  การ
แสวงหาความรู้  การพฒันาจิตใจ  การพฒันาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

 
มศว 251  มนษุย์กบัสงัคม        3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society  

 ศึกษาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ทัง้สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนษุย์ และนําความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสงัคม  มีความรับผิดชอบ  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคณุธรรมจริยธรรม  ซาบซึง้ในวฒันธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนษุย์   มี
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จิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสงัคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติ ตระหนกัในหน้าท่ีรับผิดชอบและ
บทบาทท่ีพงึมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม   
 
มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 

 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคณุค่าของสุนทรียะท่ีมีต่อการ
ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม  สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว 351  การพฒันาบคุลิกภาพ        3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 

 ศกึษาและพฒันาบคุลิกภาพทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินยั รู้
กาลเทศะ ทัง้ในโลกสว่นตวั ครอบครัว ชมุชนและสงัคม ทา่มกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมความ
เป็นไทยทา่มกลางกระแสสงัคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคดิ       3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 
 ศกึษาแนวคดิและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบรูณาการ ทัง้กระแสตะวนัออกและตะวนัตก พฒันาการ
คดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคดิท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิต สงัคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตผุล มีอดุมการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม 
 
มศว 353  มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 353  Man, Reasoning and Ethics 
 ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  
ตลอดจนเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม เหตผุลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ผู้ อ่ืน และบริบทท่ีเก่ียวข้อง ด้วยส่ือ
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มศว 354  มนษุย์กบัสนัตภิาพ         3(2-2-5) 
SWU 354  Man and Peace 
 ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัสนัตภิาพและการจดัการความขดัแย้งในชีวิตครอบครัว ชมุชน สงัคม ศกึษา
หลกัสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมถึงแนวคิดและการ
ปฏิบตัขิองผู้ ท่ีมีอดุมการณ์  ท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพ และสนัตสิขุของมวลมนษุยชาต ิ 
 
มศว 355  พทุธธรรม          3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 
 ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนา
คณุภาพชีวิตบนฐานพทุธธรรม  ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การดําเนิน
ชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินยัและสนัตสิขุ 
 
มศว 356  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา      3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 
 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด 
วิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิดพลงัปัญญา  พลงัจินตนาการ และพลงัในการดําเนินชีวิต อนัจะช่วยพฒันาการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินยัและอดุมการณ์  
 
มศว 357  ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity  
 ศกึษา ค้นคว้าเก่ียวกบัพลงัความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและสนุทรียะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อนัจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวนั 
ทัง้นีโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์       3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 
 ศกึษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วม
สมยัดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีท่ีพฒันาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของ
วฒันธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มศว 361  ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม      3(2-2-5) 
SWU 361  History and Effects on Society 
 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางประวตัิศาสตร์  ประวตัิศาสตร์ไทยและประวตัิศาสตร์สากล  ท่ีพฒันาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ศลิปวฒันธรรม 
 
มศว 362  มนษุย์กบัอารยธรรม        3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 
 ศกึษาและเปรียบเทียบวิวฒันาการอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ตัง้แตย่คุโบราณถึงปัจจบุนั  
ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของโลกปัจจบุนั  รวมทัง้การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของอารยธรรมโลก 
 
มศว 363  มนษุย์กบัการเมือง        3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics 
 ศกึษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง  การจดัระเบียบทางการเมือง  องค์กรท่ีใช้
อํานาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัตทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความสําคญัตอ่การ
ดํารงชีวิตของมนษุย์ มนษุย์ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 
 
มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์       3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 
 ศึกษาพืน้ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและ
ความสมัพนัธ์ขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลตอ่การดํารงชีวิตประจําวนั 
 
มศว 365  หลกัการจดัการสมยัใหม่       3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 
 ศกึษาแนวคิดและหลกัการจดัการ ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจดัการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจเก่ียวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การ
จดัการท่ีเก่ียวข้องกบัคน ภาวะผู้ นํา การพฒันาองค์กร และการพฒันาสงัคมท่ีก้าวหน้าและสนัตสิขุ 
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มศว 366  จิตวิทยาสงัคม         3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 
 ศกึษาจิตวิทยาพืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนษุย์ พฤติกรรมสงัคม  ตวัแปรตา่งๆทาง
สงัคมท่ีทําให้เกิดพฤตกิรรมและสภาวะทางจิตของมนษุย์  โครงสร้างทางสงัคม  กระบวนการตา่งๆทางสงัคม 
เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และ
การส่ือสาร การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม  
 
มศว 367  กฎหมายทัว่ไป        3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 
 ศกึษาวิวฒันาการของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดบัชัน้ และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายสําคญัท่ีจําเป็นต้องรู้
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรมและเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

 ศกึษาค้นคว้าและฝึกปฏิบตักิระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการตา่ง ๆ    การ
จดัการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีชมุชนซึ่งเก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม 
วิศวกรรม ศิลปหตัถกรรม ธุรกิจชมุชน ความสมัพนัธ์กับชมุชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และ ส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว 372  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน        3(2-2-5) 
SWU 372  Local Wisdom 
 ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด      
การเรียนรู้ การพฒันาด้วยการกระทําและปฏิสมัพนัธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน ภูมิ
ปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตวัตนในความเป็น
มนษุย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
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มศว 373  ภมูิลกัษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 373 Man and Community 

 ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ิน ลกัษณะเฉพาะ 
และความผสานสัมพนัธ์ในชุมชนในบริบทของพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีทางวฒันธรรม และพืน้ท่ีทางชาติ
พนัธุ์ บนฐานของคณุธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว 374  สมัมาชีพชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 
 ศกึษาค้นคว้าและพฒันาสมัมาชีพในชมุชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพท่ีเข้มแข็ง ปลกูฝัง สร้างสํานึก และ
สร้างความตระหนกัในศกัดิศ์รีชมุชน สมัมาชีพท่ีผกูพนัและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนัติสขุ คณุความ
ดี ศลิปวฒันธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 
 ศกึษาค้นคว้า ปลกูฝังแนวคิด และการปฏิบตัิธรรมาภิบาลการบริหารจดัการชมุชน บริหารจดัการ
บนความถกูต้องและนิตธิรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบ
ตอ่บทบาทและหน้าท่ีเพ่ือการพฒันาตนเอง ครอบครัว และชมุชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน) 
คม  100  เคมีทัว่ไป          3(3-0-6) 
CH 100  General Chemistry       
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรีย์เบือ้งต้น (หมู่ฟังก์ชัน การเรียกช่ือไฮบริไดเซซัน และการ
เกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกลุ และเคมีสิ่งแวดล้อม 
 
คม  190  ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป        1(0-2-1) 
CH 190  General Chemistry Laboratory  
 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา คม 100 
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ชว  101  ชีววิทยา 1          3(3-0-6) 
BI 101  Biology I    
 ศกึษาหลกัการสําคญัของโครงสร้างและหน้าท่ี องค์ประกอบของเซลทัง้โพรคารีโอตและยคูารีโอต  
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และสารพนัธุกรรม การแบง่เซลล์ 
ความหลากหลายของสิ่งท่ีมีชีวิต ไวรัส มอเนอรา โปรติสต์ เห็ดรา พืช และสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อมและวิวฒันาการ 
 
ชว  191  ปฏิบตัิการชีววิทยา 1        1(0-2-1) 
BI 191  Biology Laboratory I  
 ปฏิบตัิการชีววิทยาท่ีสอดคล้องกบัวิชา ชว 101 
 
ฟส  100  ฟิสิกส์ทัว่ไป         3(3-0-6) 
PY 100  General Physics 
 กลศาสตร์ของระบบอนภุาคและวตัถแุข็งเกร็ง สมบตัิของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน 
และอณุหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้า และอนัตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีขึน้กบั
เวลา ฟิสิกส์ควอนตมั ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ 
 
ฟส  180  ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทัว่ไป        1(0-2-1) 
PY 180  General Physics Laboratory 
 ปฏิบตัิการในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบั ฟส 100 
 
คณ  111  คณิตศาสตร์ 1         4(4-0-8) 
MA 111  Mathematics I   
    ลิมิตและความตอ่เน่ืองของฟังก์ชนั  อนพุนัธ์  การอินทิเกรดฟังก์ชนัหนึง่ตวัแปร  และการ 
ประยกุต์ 
 
วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1     2(1-2-3) 
PEC 101  Human Anatomy and Physiology I    
 โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการทํางาน และการควบคมุอวยัวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนงั ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทและ
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อวยัวะสมัผสัพิเศษ ระบบฮอร์โมน และระบบภูมิคุ้มกนั รวมทัง้การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 
พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2     2(1-2-3) 
PEC 102  Human Anatomy and Physiology II 
 โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการทํางาน และการควบคมุอวยัวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบขบัปัสสาวะ และระบบสืบพนัธุ์  รวมทัง้การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
พลก 106  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1      1(1-0-2) 
PEC 106  Ethics for Sports Science I   
 ศกึษาความหมาย ความสําคญัของคณุธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การพฒันาจริยธรรมด้วยกิจกรรมการฝึกกาย จิตและสต ิสร้างเสริมการมีจิตสํานกึท่ีดี  
การประพฤตแิละปฏิบตัิตามกฎ กติกา มารยาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกําลงักายและกีฬา     
 
พลว 111 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายเบือ้งต้น    2(2-0-4) 
PES 111 Introduction to Sports and Exercise Science 
 ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย หลกัการ ขอบขา่ยความรู้พืน้ฐานใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายกบัการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ วิวฒันาการ และการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 
พลว 112  ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย      2(2-0-4) 
PES 112  Sports and Exercise Philosophy 
 หลักการ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญของพลศึกษา การออกกําลังกาย และการกีฬา 
ตลอดจนการสอนพลศึกษาและกีฬา ชนิดและหลกัการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จิตวิทยากับการสอน 
ขอบข่าย  หลกัการจดัทําแผนการสอน และแผนการฝึก และปรัชญาพลศกึษาในยคุตา่ง ๆ ปรัชญาทางการ
กีฬา การตีความหมายของปรัชญาเพื่อนําไปสูก่ารปฏิบตั ิจรรยาบรรณของผู้ ฝึกสอน  
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พลว 113 โอลิมปิกนิยม         2(2-0-4) 
PES 113 Olympism 
               ศกึษาถึงความเป็นมาในการจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกจากอดีตจนถึงปัจจบุนั ผลกระทบของ
โอลิมปิกตอ่สงัคม และผลกระทบจากสงัคมตอ่กีฬาโอลิมปิก โอลิมปิกกบัการเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
 
พลก 203 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2      1(1-0-2)   
PEC 203 Ethics for Sports Science II  
 ศกึษาและทําความเข้าใจกบัจริยธรรมในการทํางานของนกัวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ของการดแูลสขุภาพตนเองและการให้บริการด้านสขุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรม
โดยการฝึกกาย จิตและสต ิ การพฒันาจริยธรรมในแนวพทุธ เสริมสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้เป็นผู้ มีความสําเร็จ
ในวิชาชีพ 
 
พลว 211 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4) 
PES 211 Biochemistry for Sports and Exercise Science 
 ชนิด โครงสร้างและคณุสมบตัทิางเคมีของสารท่ีเป็นองค์ประกอบของร่างกาย กลไกทางชีวเคมีใน
ร่างกายทัง้ภาวะปกติและเมื่อมีการออกกําลงักายและเล่นกีฬา 
 
พลก 206 ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1      2(2-0-4) 
PEC 206 English for Sports Science I   
 ศกึษาหลกัไวยากรณ์พืน้ฐานและคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ เพ่ือการ
ใช้งานในวิชาชีพ  การควิทา่การเคล่ือนไหวและนํากิจกรรมทางกายหรือกีฬาเพ่ือสขุภาพ  ฝึกการอา่น ฟัง 
และพดู เพ่ือส่ือสารและอ่านงานวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 
พลก 306 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 3      1(1-0-2)   
PEC 306 Ethics for Sports Science III     
 ศกึษาและฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ   
พฒันาตนให้เป็นผู้ มีสติ สํารวมอินทรีย์เพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนและสงัคมได้ พฒันาจิตสาธารณะ 
เข้าใจกฎ กตกิา มารยาทในการออกกําลงักายและเลน่กีฬาแตล่ะประเภท ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั
ของสมาคมกีฬาท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ   
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พลก 309  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2     2(2-0-4) 
PEC 309 English for Sports Science II  
 ฝึกการใช้ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการแนะนําการเคล่ือนไหวในกิจกรรมพืน้ฐาน
และกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อนท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกําลงักายและสขุภาพ ฝึกการควิและ
การส่ือสารเพ่ือเป็นผู้ นํากิจกรรมทางกาย  ฝึกอา่นสิ่งพิมพ์ ตํารา วารสาร บทคดัย่อ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัสาขาวิชาชีพ 
 
พลว 311 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตสํิาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา    2(1-2-3) 
PES 311 Statistics Computer Programs for Sports Science 
 ทฤษฎีหลกัการพืน้ฐาน  การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทางด้านสถิต ิการเก็บ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการนําเสนอข้อมลู โดยบรูณาการเข้ากับทฤษฎี หลกัการทางสถิติ 
และ การวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
 
พลว 312  ระเบียบวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4) 
PES 312  Research Methodology in Sports and Exercise Science 
 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย มีทศันคติท่ีดีตอ่
การวิจยัให้นิสิตมีความสามารถอา่นและเข้าใจผลของการวิจยัและสามารถนําผลของการวิจยัไปใช้ในวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายได้อยา่งถกูต้อง 
 
พลก 403  ภาษาองักฤษสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3     2(2-0-4) 
PEC 403 Professional English III 
 ฝึกการใช้ภาษาองักฤษสําหรับการเป็นผู้ นําด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย เน้น
ทกัษะการฟังและการพดูเพ่ือส่ือสารอยา่งเป็นทางการ  ฝึกใช้ภาษาเพ่ือส่ือสาร เพ่ือเป็นผู้ นําการออกกําลงั
กาย ครูฝึกและโค้ชกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ อา่นและเขียนคําแนะนําเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลงักาย ตลอดจนอา่นบทความวิจยัในสาขาวิชาชีพ 
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วิชาชีพ (บังคับ) 
พลว 221  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1     2(1-2-3) 
PES 221  Sports and Exercise Physiology I 
 กลไกการทํางาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ระบบประสาทกล้ามเนือ้ ระบบ
หวัใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบตอ่มไร้ทอ่ ระบบควบคมุอณุหภูมิ และระบบภูมิคุ้มกนั ของร่างกาย
ตอ่การออกกําลงักาย ขบวนการเมตาบอลิซมึ และการใช้พลงังานในการออกกําลงักายและขณะเลน่กีฬา 
 
พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2     2(1-2-3) 
PES 222  Sports and Exercise Physiology II 
 กลไกการปรับตวัทางสรีรวิทยาของระบบตา่ง ๆ ของร่างกายตอ่การออกกําลงักาย และ การ
ประยกุต์ความรู้ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักายสําหรับวิชาชีพ 
 
พลว 223  การพฒันาการเคล่ือนไหว       2(2-0-4)  
PES 223  Motor Development 
 การเจริญเตบิโตของร่างกาย และพฒันาการเก่ียวกบัทกัษะการเคล่ือนไหวของมนษุย์ในวยัตา่ง ๆ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตและพฒันาการการเคล่ือนไหวของร่างกาย การพฒันาสมรรถภาพทาง
กายและหลกัการจดักิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมในแตล่ะวยั 
 
พลว 224   วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย     2(1-2-3) 
PES 224 Sports and Exercise Pedagogy 
 รูปแบบและวิธีสอนกีฬาและการออกกําลงักายท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั การเตรียมการและ
กระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การประเมินผล
การสอนตลอดจนการประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของการเรียนการสอนกีฬาและการออกกําลงั
กายแตล่ะประเภท   
 
พลว 225  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย      2(2-0-4) 
PES 225  Sports and Exercise Psychology 
 ทฤษฎี หลกัการทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาและการออกกําลงักาย การใช้หลกัจิตวิทยา 
ศกึษาพฤติกรรมของมนษุย์ท่ีเก่ียวกบัการกีฬาและการออกกําลงักายทัง้หมด และการนําหลกัจิตวิทยาไปใช้
เพ่ือความสําเร็จในการกีฬาและการออกกําลงักาย 
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พลว 226  การเรียนรู้การเคล่ือนไหวและการแสดงออกทางการกีฬา                           2(2-0-4)  
PES 226  Motor Learning and Sports Performance  
 หลกัการและองค์ประกอบของการเรียนรู้ทกัษะและความสามารถในการแสดงออกเก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหว ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะ
การเคล่ือนไหวตลอดจนการนํามาใช้ทางการกีฬา 
 
พลว 227 กีฬาอาเซียนศกึษา        2(2-0-4) 
PES 227 ASEAN Sport Studies 

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของกีฬา เกม และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาและ
การออกกําลงักายในกลุม่ประเทศอาเซียน เปรียบเทียบนวตักรรมและเทคโนโลยีสําหรับการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขง่ขนักีฬาของประเทศตา่ง ๆ ในกลุม่ประเทศอาเซียน   
  
พลว 321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา        2(1-2-3) 
PES 321  Sports Biomechanics  
 หลกัคเินเมตคิส์และคเินตคิส์ของการเคล่ือนไหว นําหลกัการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์
ของกล้ามเนือ้ กระดกู และข้อตอ่ มาประยกุต์ใช้กบัการเคล่ือนไหวของมนษุย์และการเลน่กีฬา ตลอดจนการ
วิเคราะห์ท่าทางการกีฬา เพ่ือชว่ยในการปรับปรุงทกัษะกีฬาประเภทตา่ง ๆ ให้ถกูต้องและเหมาะสม 
 
พลว 322  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย      2(1-2-3) 
PES 322  Principles of Sports Training and Exercise 
 ทฤษฏี หลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานของการฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการออก
กําลงักายเพ่ือสขุภาพ วิธีการพฒันาสมรรถภาพทางกลไกด้านตา่ง ๆ การวางแผนการซ้อมฝึกกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 
 
พลว 323  โภชนาการทางการกีฬาและการออกกําลงักาย     2(2-0-4)  
PES 323  Sports and Exercise Nutrition 
 สารอาหารประเภทต่าง ๆ โครงสร้างทางชีวเคมี เมตาบอลิซึ่มของสารอาหารท่ีเกิดขึน้ภายใน
ร่างกาย ความสมัพนัธ์ระหวา่งสารอาหารตา่ง ๆ กบัพลงังานท่ีเกิดขึน้ หลกัการกําหนดอาหารสําหรับนกักีฬา
เพ่ือการฝึกซ้อมและแขง่ขนั 
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พลว 324 การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงักาย     2(1-2-3) 
PES 324 Exercise Testing and Prescription  
 ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถภาพของร่างกาย ความผิดปกติท่ีมีผลตอ่สมรรถภาพของ
ร่างกาย การกําหนดโปรแกรมการออกกําลงักายเพ่ือแก้ไข และเสริมสร้างสมรรถภาพตามหลกัวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักาย รวมถึงการประเมินสมรรถภาพทางกาย 
 
พลว 325 การจดัการทางการกีฬา        2(2-0-4) 
PES 325 Sports Management 
 หลกัการ กลยทุธ์ และบรูณาการทฤษฎีทางด้านการจดัการเข้ากบัการบริหารขององค์กรกีฬา การ
วางแผนการจดัการแขง่ขนักีฬาแนวทางการจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
แขง่ขนักีฬา 
  
พลว 326 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา      2(1-2-3) 
PES 326 Sports Performance Assessment 
 รูปแบบการทดสอบการวดัและประเมินผลการทดสอบทางการกีฬา การเลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา การแปรผลและการนําเสนอผลการทดสอบ การหาคณุภาพและความแมน่
ตรงของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 
 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 1     2(1-2-3) 
PES 331 Applied Sports Science for Sports I 
 ประยกุต์หลกัการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬากรีฑา  นกักีฬา
ประเภทกีฬาแร็กเก็ต ในด้านสรีรวิทยา ระบบพลงังาน การฝึกซ้อม โภชนาการ จิตวิทยา การวิเคราะห์
ความสามารถของนกักีฬาเฉพาะบคุคล ทีม เกมการแขง่ขนั  ชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องและ
เหมาะสม  
 
พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 2     2(1-2-3) 
PES 421 Applied Sports Science for Sports II 
 ประยกุต์หลกัการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพฒันาศกัยภาพของนกักีฬาประเภทกีฬา
ปะทะและไมป่ะทะ ในด้านสรีรวิทยา ระบบพลงังาน การฝึกซ้อม โภชนาการ จิตวิทยา การวิเคราะห์
ความสามารถของนกักีฬาเฉพาะบคุคล ทีม เกมการแขง่ขนั  ชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องและ
เหมาะสม 
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พลว 422 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      1(0-2-1) 
PES 422 Seminar in Sports Science 
 ค้นคว้า อ่าน สรุปงานวิจยั ฝึกและพฒันาทกัษะการนําเสนอข้อมลูและอภิปรายทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย เน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจงานวิจัยในหลักวิชาการ 
กระบวนการขัน้ตอนในการทําวิจยั การเลือกใช้เคร่ืองมือ การเลือกใช้สถิต ิการสรุปและอภิปรายผล 
พลว 423 ภาคนิพนธ์          2(1-2-3) 
PES 423 Senior Projects 
 บรูณาการณ์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายไปสู่การวิจยั ฝึกให้นิสิตได้
รู้จกัวางแผน ปฏิบตัิ วิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัอย่างง่าย การเสนอโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ทางสถิต ิและการเขียนรายงานเป็นรูปเลม่สมบรูณ์ โดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคณุวฒุิเป็นท่ีปรึกษา
และให้คําแนะนําอยา่งใกล้ชิด 
 
วิชาชีพ (เลือก) 
พลว 241 กิจกรรมกลางแจ้ง        2(1-2-3) 
PES 241 Outdoor Activities 
 หลักการของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การนํากิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ การเคล่ือนไหว เกม 
การละเล่น การออกกําลงักาย กีฬา เพ่ือพฒันาสุขภาพทางกายและจิตใจ ลกัษณะและคณุสมบตัิของการ
เป็นผู้ นําและผู้ตามในกิจกรรม 
 
พลว 242 ผู้ นําการกีฬาและการออกกําลงักาย      2(2-0-4) 
PES 242 Sports and Exercise Leadership  
 หลกัการเป็นผู้ นํา ชนิดของผู้ นํา บทบาทหน้าท่ีของผู้ นํา ความแตกตา่งและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้ นํากบัผู้ตาม ปัจจยัท่ีจะสง่เสริมให้ผู้ นํามีประสิทธิภาพในการนําทางการกีฬาและการออกกําลงักาย 
คณุลกัษณะผู้ นําและวิธีการในการเป็นผู้ นําทางการกีฬาและการออกกําลงักาย 
 
พลว 243  สงัคมวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย     2(2-0-4)  
PES 243  Sports and Exercise Sociology 
 หลกัการ ทฤษฎีทางปรัชญาและสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการกีฬาและการออกกําลงั
กายตัง้แตอ่ดีต ปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต 
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พลว 341 จิตวิทยาสําหรับการออกกําลงักายและสขุภาพ     2(2-0-4) 
PES 341 Psychology of Exercise and Health 

ปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม เจตลกัษณ์ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสงัคมท่ีนําไปสูพ่ฤตกิรรมสขุภาพ
ท่ีมีผลตอ่การออกกําลงักาย การประยกุต์ใช้หลกัจิตวิทยา การให้คําปรึกษาในการสง่เสริมการออกกําลงักาย
เพ่ือการมีสขุภาพท่ีดี 

 

พลว 342 กีฬาและกิจกรรมทางกายสําหรับเดก็      2(1-2-3) 
PES 342 Sports and Physical Activities for Children 

  ความพร้อมและความต้องการด้านการออกกําลังกายของเด็กในช่วงอายุต่าง  ๆ และการจัด
กิจกรรมในรูปแบบเกม รวมทัง้การจัดกีฬาพืน้ฐานประเภทบุคคลและทีม  เพ่ือให้มีความสนุกสนานและ
พฒันาสมรรถภาพร่างกายให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาสขุภาพและคณุภาพชีวิต  
 
พลว 351  จิตวิทยาสําหรับสมรรถภาพนกักีฬาชัน้เลิศ     2(2-0-4) 
PES 351  Psychology of Elite Sports Performance  
 ทฤษฎี หลกัการทางจิตวิทยาเพ่ือการประยกุต์ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬา การประเมิน
ความต้องการทางด้านจิตวิทยาของนกักีฬา การให้ข้อเสนอแนะและวิธีการฝึกทางจิตวิทยารูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือความสําเร็จในการแขง่ขนัของนกักีฬาชัน้เลิศ 
 
พลว 361 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา       2(2-0-4) 
PES 361 Drugs and Doping Agents in Sports 

ความหมายของยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ประเภทและลกัษณะของยาและสารกระตุ้นทางการ
กีฬา การใช้ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ยาและสารกระตุ้นสําหรับการรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งเกิดจาก
การกีฬาท่ีควรรู้ วิธีการใช้ยาและการตรวจหาสารกระตุ้นในนกักีฬา 
 
พลว 362 การป้องกนัและการบาดเจ็บทางการกีฬา      2(2-0-4) 
PES 362  Prevention and Injury in Sports 
 หลกัการป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บและความ
ผิดปกตขิองร่างกายอนัเน่ืองมาจากการออกกําลงักายและเลน่กีฬา ประเภทของการบาดเจ็บ ความผิดปกติท่ี
เกิดขึน้บอ่ย ๆ ในการกีฬา และการฟืน้ฟอูาการบาดเจ็บซึง่เกิดขึน้จากการกีฬา 
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พลว 363  สรีรวิทยาการออกกําลงักายสําหรับกลุม่คนพิเศษ    2(2-0-4) 
PES 363  Exercise Physiology for Special Population 
 กลไกการทํางาน การตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบตา่ง ๆ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
และการใช้พลงังานในขณะออกกําลงักายของกลุ่มบคุคลพิเศษ หญิงตัง้ครรภ์ ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยโรคหวัใจ โรค
ความดนัโลหิต โรคเบาหวาน โรคอ้วน 
 
พลว 364 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย     2(2-0-4) 
PES 364 Sports and Exercise Medicine 

   ความหมายของเวชศ่าสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย หลกัการ ความรู้พืน้ฐาน วิวฒันาการ 
การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายในนกักีฬาและผู้ ท่ีออกกําลงักายทัง้ในภาวะปกติ
และได้รับการบาดเจ็บ เพ่ือให้กลบัสูส่ภาวะปกต ิ 
 
พลว 371  องค์กรทางการกีฬา        2(2-0-4) 
PES 371  Sports Organization 
 ความหมาย หลักการจดัองค์กรกีฬาแต่ละชนิดกีฬา การจดัองค์กรแต่ละระดบั ทัง้ในระดบัชาติ
และระดบันานาชาต ิรวมถึงการศกึษาแนวโน้ม ทิศทางและนโยบายทางการกีฬาในปัจจบุนัและอนาคต  
 
พลว 372  การจดัการแขง่ขนัและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา   2(2-0-4) 
PES 371  Sports Event and Facilities Management 

   ทฤษฎีและหลกัการของการจดัการแข่งขนักีฬา บทบาทหน้าท่ีของผู้ จดัการแข่งขนักีฬา ขัน้ตอน
และการดําเนินการในการจัดการแข่งขันการกีฬา รูปแบบและประเภทของการจัดการแข่งขันกีฬา 
กระบวนการดําเนินงานจดัการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ และการจดัการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
กีฬา 
 
พลว 441  การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการกู้ ชีพ      2(1-2-3) 
PES 441  First Aids and Resuscitation 

  ชนิดและลกัษณะส าคญัของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย การประเมินสภาพการบาดเจ็บและการ
เจ็บป่วย หลกัการปฐมพยาบาลและวิธีปฐมพยาบาลการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย การท าแผลและการดแูล
แผล การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย การปฐมพยาบาลผู้ถกูแมลงสตัว์กดัต่อย การปฐมพยาบาลผู้
ได้รับสารพิษ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน า้  การปฐมพยาบาลผู้ ท่ีเป็นลม หมดสติ การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ต้น การเคล่ือนย้ายและการสง่ตอ่ผู้ เจ็บป่วย 
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พลว 442  พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย       2(2-0-4) 
PES 442  Physical Activities Behavior 
 หลักการด้านพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายท่ีดี โดยมีพืน้ฐานปัจจยัด้านชีววิทยา พฤติกรรม จิตวิทยาและสงัคม และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการมีกิจกรรมทางกายเพ่ือการมีสขุภาพและสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
 
พลว 443 โภชนาการเพ่ือสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย     2(2-0-4) 
PES 443 Nutrition for Health and Fitness     
 บทบาทของโภชนาการต่อสมรรถภาพทางกาย หลกัการพืน้ฐานทางโภชนาการเพ่ือให้มีสขุภาพ
และสมรรถภาพทางกายท่ีดี และโภชนาการส าหรับบุคคลทั่วไปและผู้ ท่ีมีความผิดปกติ น า้หนกัเกิน อ้วน 
เบาหวาน มีระดบัไขมนัในเลือดผิดปกติ เป็นโรคของระบบหวัใจและหลอดเลือด โรคของกระดกูและข้อตอ่ มี
ความผิดปกตขิองตบัและไต และมีภาวะอกัเสบหรือตดิเชือ้         
 
พลว 444   นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกําลงักาย   2(2-0-4) 
PES 444  Innovation and Technology in Sports and Exercise 
 วิวฒันาการทางนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกําลงักาย หลกัการ วิธีใช้และ
การฝึกปฏิบตัิเพ่ือพฒันาการกีฬาและการออกกําลงักาย การวิเคราะห์คณุคา่ของนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี
นํามาใช้ทางการกีฬาและการออกกําลงักาย 

 
พลว 451 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา       2(1-2-3) 
PES 451 Sports Performance Training 
 วิธีการฝึกปฏิบตัิการเสริมสร้างร่างกายและพฒันาสมรรถภาพทางกลไกด้านตา่ง ๆ เพ่ือการกีฬา 
การวางแผนการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางการกีฬา ตัง้แตร่ะดบัเบือ้งต้นจนถึงขัน้ก้าวหน้า รวมถึงหลกัการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา 
 
พลว 452  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักายสําหรับเยาวชน    2(1-2-3) 
PES 452  Principles of Sports Training and Exercise for Youth 
 ทฤษฏี หลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานของการฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการออก
กําลงักายเพ่ือสุขภาพ วิธีการพฒันาสมรรถภาพทางกลไกด้านตา่ง ๆ การวางแผนการซ้อมฝึกกีฬาและการ
ออกกําลงักายสําหรับเยาวชน 
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พลว 453 ประยกุต์การนวดเพ่ือการกีฬาและการออกกําลงักาย    2(1-2-3) 
PES 453 Applied Massage for Sports and Exercise 
 หลกัการ เทคนิค เคร่ืองมืออปุกรณ์ ข้อบง่ชี ้ข้อห้ามใช้และข้อควรระวงัของการนวดทางการกีฬา 
ผลทางสรีรวิทยาของการนวด การรักษาด้วยเทคนิควิธีการนวดเพ่ือเตรียมความพร้อมร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บจากการเลน่กีฬาและออกกําลงักาย การนวดเพ่ือการฟืน้ฟสูภาพและเพ่ือการผอ่นคลาย 
 
พลว 454 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการกีฬา      2(1-2-3)  
PES 454 Sports Rehabilitation  
    วิธีการและหลกัการฟืน้ฟอูาการบาดเจ็บ โดยการออกกําลงักาย การฝึกความแข็งแรง ความอดทน 
ความเร็วและความคลอ่งแคลว่วอ่งไว เพ่ือการฟืน้ฟูสมรรถภาพร่างกายของนกักีฬาหลงัการบาดเจ็บจากการ
เลน่กีฬา เพ่ือให้ร่างกายกลบัสูส่ภาพปกตแิละสมบรูณ์พร้อมสําหรับการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและแขง่ขนั  
 
พลว 461 สรีรวิทยาการออกกําลงักายคลินิก      2(1-2-3) 
PES 461 Clinical Exercise Physiology 

   หลกัการพืน้ฐานทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนไหวร่างกาย ความสมัพนัธ์ระหว่างการขาด
การเคล่ือนไหวร่างกาย ระบาดวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีเกิดจาก
การออกก าลงักายมากเกินไป ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนไหวร่างกายกบัยาท่ีใช้รักษาโรค และหลกัการใน
การทดสอบด้วยการออกก าลงักาย การแปลผลการทดสอบ และการก าหนดโปรแกรมการออกก าลงักายเพ่ือ
บรรเทาอาการของโรคและภาวะแทรกซ้อน 

 
พลว 462   คล่ืนไฟฟ้าหวัใจกบัการออกกําลงักาย      2(2-0-4) 
PES 462   Exercise Electrocardiography 
  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ หลกัการในการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ผลของการออก
ก าลังกายต่อการท างานของระบบหัวใจและหายใจท่ีท าให้คล่ืนไฟฟ้าหัวใจเปล่ียนแปลงในสภาวะปกต ิ
สภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจขณะออกก าลงักาย ความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจท่ีเป็นข้อห้ามในการออกก าลงักาย   
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พลว 463   การกําหนดโปรแกรมออกกําลงักายสําหรับกลุ่มคนพิเศษ    2(1-2-3)  
PES 463   Exercise Prescription for Special Population  

 ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพร่างกายของกลุ่มบุคคลพิเศษ หญิงตัง้ครรภ์ 
ผู้ สูงอายุ ผู้ ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมและเสริมสร้างสมรรถภาพตามหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย  
 
พลว 471   การประชาสมัพนัธ์ทางการกีฬา      2(2-0-4) 
PES 471   Sports Public Relation 
 ทฤษฏีและหลกัการทางด้านการประชาสมัพนัธ์ อิทธิพลของการประชาสมัพนัธ์ทางการกีฬา การ
เลือกใช้ส่ือ รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ การสร้างภาพลกัษณ์ ตราสินค้า ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา 
และการออกกําลงักาย 
 
พลว 472  การส่ือสารทางการกีฬา       2(2-0-4) 
PES 472  Communication in Sports 

   หลักการและทฤษฎีของการส่ือสารและการรับข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในทางการกีฬา 
ประเภทของส่ือ และหลกัการของการส่ือสารกบัมวลชนท่ีสมัพนัธ์กบัการกีฬา  
 
พลว 473   การตลาดทางการกีฬา       2(2-0-4) 
PES 473   Sports Marketing  
 ศกึษาเก่ียวกบั ทฤษฎีทางการตลาด พืน้ฐานพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด การ
ออกแบบและประยุกต์แผนการตลาด โดยบูรณาการ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจาย
สินค้าและบริการ การขาย สิทธิประโยชน์ และตราสินค้า ในสินค้าและบริการทางการตลาดทางการกีฬา  
 
วิชากีฬาและกิจกรรม  
1.  กลุ่มกีฬาทางน า้ 
พลป 111 วา่ยนํา้          1(0-2-1) 
 PEP 111 Swimming  
 ประวตัิ ประโยชน์ของกีฬาว่ายนํา้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาว่ายนํา้ การว่ายท่าต่าง ๆ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในกีฬาวา่ยนํา้ 
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พลป 211 การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา้      1(0-2-1) 
PEP 211 Life Saving and Water Safety  
 ความสําคญั ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา้ ทกัษะการช่วยชีวิตและความ
ปลอดภยัทางนํา้ ข้อควรระวงัในการเล่นนํา้หรือกิจกรรมทางนํา้การผายปอดและกระตุ้นหวัใจ การเก็บรักษา
อปุกรณ์  
 
พลป 212 ดํานํา้          1(0-2-1) 
PEP 212 Scuba Diving 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของการดํานํา้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของการดํานํา้ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการดํานํา้ 
 
พลป 311 กระโดดนํา้         1(0-2-1) 
PEP 311 Diving  
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬากระโดดนํา้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬากระโดดนํา้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬากระโดดนํา้ 
 
พลป 312 โปโลนํา้          1(0-2-1) 
PEP 312 Water Polo 
  ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาโปโลนํา้ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาโปโลนํา้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กติกา  ระเบียบ  มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาโปโล
นํา้ 
 
พลป 411 เรือพาย          1(0-2-1) 
PEP 411 Rowing  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเรือพาย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเรือพาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาเรือพาย 
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พลป 412 เรือใบ                    1(0-2-1) 
PEP 412  Sailing  
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาเรือใบ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเรือใบ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาเรือใบ 
 
2.  กลุ่มกิจกรรมการออกก าลังกาย 
พลป 222 การฝึกด้วยนํา้หนกั 1        1(0-2-1) 
PEP 222   Weight Training I 
 หลกัการปฏิบตัิการฝึกด้วยนํา้หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนือ้ควบคูไ่ปกบัการศกึษาเทคนิคการฝึกด้วยนํา้หนกั 
 
พลป 224 โบว์ลิ่ง                                1(0-2-1) 
 PEP 224   Bowling  
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาโบว์ลิ่ง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาโบว์ลิ่ง การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาโบว์ลิ่ง 
 
พลป 225 การออกกําลงักายด้วยลกูบอล       1(0-2-1) 
PEP 225 Exercise with Ball  

 การเลือกลกูบอลและการดแูลรักษา หลกัการฝึกความออ่นตวัและความแข็งแรงโดยใช้ลกูบอล การจดัทา่ทาง
และการทรงตวั การหายใจ การปฏิบตัทิา่และการประยกุต์ทา่การออกกําลงักายโดยใช้ลกูบอลประกอบ 
 
พลป  226  โยคะเบือ้งต้น         1(0-2-1) 
PEP 226  Fundamental  Yoga   
 ประวตัแิละหลกัการฝึกโยคะเบือ้งต้น ชนิดของโยคะท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ ฝึกใหม ่รูปแบบการยืดเหยียดกล้ามเนือ้
เพ่ือฝึกโยคะ จกัระ ปราณและพนัธะ มารยาทบนผืนเส่ือ โยคะสําหรับการออกกําลงักายและกีฬา  อปุกรณ์ชว่ยฝึก โยคะทา่
พืน้ฐานเพ่ือสขุภาพ  โยคะในท่ีทํางานและการโฟลว์ทา่ 
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พลป  227  หะฐะ วินยาสะโยคะ         1(0-2-1) 
PEP 227  Hatha Vinyasa  Yoga 
 ความเป็นมาของหะฐะโยคะและแนวทางในการฝึก ความสําคญัของการฝึกแบบวินยาสะ หลกัการของโยคะ 
รูปแบบของโยคะ กายวิภาคสําหรับโยคะ  จกัระและปราณ  โฟลว์โยคะ การสอนและการเป็นผู้ นําโยคะ จริยธรรมของครูสอน
โยคะ การประกอบและออกแบบทา่โยคะสําหรับบคุคลทัว่ไปและนกักีฬา โยคะแบบวารีบําบดั   
 
พลป 321 พิลาทีส          1(0-2-1) 
 PEP 321 Pilates  
 ประวตัิและความเป็นมาของพิลาทีส หลกัการฝึกและการหายใจ ประโยชน์ของการฝึก อุปกรณ์
การฝึก ทา่พิลาทีสพืน้ฐานและทา่ท่ีฝึกในชีวิตประจําวนั วิธีการประยกุต์ทา่ให้เหมาะกบัความสามารถของผู้ ฝึก   
 
พลป 322 ไท้จ๋ีชิกง          1(0-2-1) 
PEP 322 Tai Chi Chi Kong  
 ประวัติ หลักการ ปรัชญาเต๋า แนวคิดเก่ียวกับจุดตนัเถียน พลังชิ หลักการของหยินและ หยาง 
เรียนรู้และฝึกหายใจให้สอดคล้องกบัท่ารําตามแบบของไท้จ๋ีและชิกง ฝึกปฏิบตัิท่ารําโดยใช้และไม่ใช้ เพลง
ประกอบ และฝึกรําทัง้แบบท่ีใช้และไมใ่ช้อปุกรณ์ 
 
พลป 323  การออกกําลงักายด้วยไม้พลอง                 1(0-2-1) 
PEP 323 Exercise with Stick 
 แนวคิดและหลกัการใช้ไม้พลองประกอบการออกกําลงักาย การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การหายใจ
ประกอบท่าการเคล่ือนไหวโดยใช้ไม้พลอง  องค์ประกอบสําคญัในการออกแบบและเลือกท่าการบริหารด้วย
ไม้พลองให้เหมาะสมและปลอดภยัสําหรับผู้ ฝึก 
 
พลป 324 เดนิและวิ่งเพ่ือสขุภาพ        1(0-2-1) 
PEP 324 Walk and Run for Health 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ ทักษะเบือ้งต้นของการเดินวิ่ง การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการเดนิวิ่งเพื่อสขุภาพ 
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พลป 325 จกัรยานเพ่ือสขุภาพ        1(0-2-1) 
PEP 325 Cycling for Health 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทักษะเบือ้งต้นของการป่ันจักรยาน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กติกา ระเบียบ และความปลอดภยัในการป่ันจกัรยาน
เพ่ือสขุภาพ 
 
พลป 326  การฝึกด้วยนํา้หนกั 2        1(0-2-1) 
PEP 326  Weight Training II 
 หลกัการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบตัิการจัดโปรแกรมการฝึกด้วยนํา้หนกั เพ่ือพฒันาสมรรถภาพ
ทางกาย โดยการประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
 
พลป 327 กีฬาไม้ควิ          1(0-2-1) 
PEP 327 Cue Sports 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาประเภทไม้คิว ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาประเภทไม้คิว การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสําหรับนกักีฬาประเภทไม้คิว การเก็บรักษาอปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท
ในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาประเภทไม้ควิ 
 
พลป 328 การออกกําลงักายแบบกลุม่       1(0-2-1) 
PEP 328 Group Exercise 
 ชนิดของการออกกําลงักายแบบกลุ่ม  ประโยชน์ของการออกกําลงักายแบบกลุ่ม การฝึกการออก
กําลงักายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกเพ่ือเป็นผู้ นําการออกกําลงักายแบบกลุ่มในรูปแบบตา่ง ๆ และ
มารยาท ความปลอดภยัขณะทําการฝึก 
 
พลป 421 กีฬาปีนหน้าผา        1(0-2-1) 
PEP 421 Rock Climbing  
 ประวัติความเป็นมา ทักษะการเคล่ือนท่ีขัน้พืน้ฐาน เทคนิคและวิธีใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ทกัษะในการใช้อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง เรียนรู้ กฎกติกา สามารถประยกุต์เทคนิค แนวทาง และองค์
ความรู้ของกีฬาปีนหน้าผาเพ่ือการกีฬา ไปสูก่ารปีนหน้าผาเพ่ือการทอ่งเท่ียวได้ 
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พลป 422 การออกกําลงักายในนํา้       1(0-2-1) 
PEP 422 Aquatic Exercise 
 หลกัการ ประโยชน์ของออกกําลงักายในนํา้ การออกกําลงักายในนํา้รูปแบบตา่ง ๆ การออกกําลงั
กายในนํา้ในวยัตา่ง ๆ ข้อจํากดัในการออกกําลงักายในนํา้ 
 
3.  กลุ่มกีฬาทีม 1 
พลป 231 บาสเกตบอล         1(0-2-1) 
PEP 231 Basketball  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาบาสเกตบอล 
 
พลป 232 ฟตุบอล          1(0-2-1) 
PEP 232 Football  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาฟตุบอล 
 
พลป 233 เนตบอล          1(0-2-1) 
PEP 233 Netball 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเนตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเนตบอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาเนตบอล 
 
พลป 234 รักบีฟ้ตุบอล         1(0-2-1) 
PEP 234 Rugby Football  
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬารักบีฟ้ตุบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬารักบีฟุ้ตบอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬารักบีฟ้ตุบอล 
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พลป 331 ฮ็อกกี ้          1(0-2-1) 
PEP 331 Hockey 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาฮ็อกกี ้ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาฮ็อกกี ้การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาฮ็อกกี ้
 
พลป 332 ซอฟท์บอล         1(0-2-1) 
PEP 332 Softball 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาซอฟท์บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาซอฟท์บอล 
 
4.  กลุ่มกีฬาทีม 2 
พลป 241   วอลเลย์บอล         1(0-2-1) 
PEP 241 Volleyball  
  ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาวอลเลย์บอล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาวอลเลย์บอล 
 
พลป 242 ฟตุซอล          1(0-2-1) 
PEP 242 Futsal  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตซอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาฟตุซอล 
 
พลป 243 เซปักตะกร้อ         1(0-2-1) 
PEP 243 Sepak Takraw  
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาเซปักตะกร้อ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเซปักตะกร้อ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาเซปักตะกร้อ 
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พลป 244 แฮนด์บอล         1(0-2-1) 
PEP 244 Handball  
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาแฮนด์บอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาแฮนด์บอล 
 
พลป 341 กาบดัดี ้          1(0-2-1) 
PEP 341 Gabaddi 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬากาบัดดี ้ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬากาบัดดี ้การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬากาบดัดี ้
 
พลป 441 เบสบอล          1(0-2-1) 
PEP 441 Baseball 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเบสบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเบสบอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาเบสบอล 
 
พลป 442 วอลเลย์บอลชายหาด        1(0-2-1) 
PEP 442 Beach Volleyball 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ฝึกทกัษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 
พลป 443  จกัรยาน          1(0-2-1) 
PEP 443   Cycling 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาจักรยาน ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาจักรยาน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
แขง่ขนักีฬาจกัรยาน 
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5. กลุ่มกีฬาบุคคล 
พลป 151 กรีฑาลูแ่ละลาน 1        1(0-2-1) 
PEP 151   Track and Field I 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกรีฑา ฝึกทกัษะและเทคนิคของกรีฑา ทัง้ประเภทลู่ และประเภทลาน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน
การแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กรีฑา 
 
พลป 152 เทนนิส          1(0-2-1) 
PEP 152 Tennis  
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาเทนนิส 
 
พลป 251  กรีฑาลูแ่ละลาน 2        1(0-2-1) 
PEP  251  Track and Field II 
 หลักการ การฝึกทักษะและเทคนิคของกรีฑา ทัง้ประเภทถนน เดิน วิ่ งข้ามทุ่ง  วิ่ งภูเขา               
ทศกรีฑา และสตัตกรีฑา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแตล่ะประเภท การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กรีฑา 
 
พลป 252  กอล์ฟ          1(0-2-1) 
 PEP 252 Golf  
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬากอล์ฟ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬากอล์ฟ 
 
พลป 253 แบดมินตนั         1(0-2-1) 
PEP 253 Badminton    
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตนั ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาแบดมินตนั การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาแบดมินตนั 
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พลป 254 เทเบลิเทนนิส         1(0-2-1) 
PEP 254 Table Tennis 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทเบิลเทนนิส การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาเทเบลิเทนนิส 
 
พลป 351 สควอช          1(0-2-1) 
PEP 351 Squash 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาสควอช ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาสควอช การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเล่นกีฬาสควอช 
 
พลป 352 ยิงธน ู          1(0-2-1) 
PEP 352 Archery 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬายิงธน ูฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬายิงธนู การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬายิงธน ู
 
พลป 353 เปตอง          1(0-2-1) 
PEP 353 Petanque 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาเปตอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเปตอง การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬา  เปตอง 
 
พลป 451 ยิงปืน          1(0-2-1) 
PEP 451 Shooting 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬายิงปืน ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬายิงปืน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬายิงปืน 
 
พลป 452 ซอฟท์เทนนิส         1(0-2-1) 
PEP 452 Soft Tennis 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาซอฟท์เทนนิส ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาซอฟท์เทนนิส การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาซอฟท์เทนนิส 
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พลป 453 ไตรกีฬา          1(0-2-1) 
PEP 453 Triathlon 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาไตรกีฬา ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาไตรกีฬา ซึ่งหมายถึงการฝึก
ปฏิบตัทิกัษะการวา่ยนํา้ การวิ่ง และการข่ีจกัรยาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ 
กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาไตรกีฬา 
พลป 454  ลอนโบวส์          1(0-2-1) 
PEP 454   Lawn Bowls 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาลอนโบวส์ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาลอนโบวส์ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาลอนโบวส์ 
 
6.  กลุ่มกีฬาวัฒนธรรม เกม และการละเล่นไทย 
พลป 261 กระบี่กระบอง         1(0-2-1) 
 PEP 261 Sword and Pole   
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬากระบี่กระบอง การเลือก
ประเภทของกระบี่กระบอง  การเลือกเคร่ืองมือท่ีถนดั  การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ  
และทศันคติท่ีดีตอ่ศิลปะการตอ่สู้ของไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬากระบ่ีกระบอง 
 
พลป 262 มวยไทย          1(0-2-1) 
PEP 262 Muaythai  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬามวยไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬามวยไทย 
 
พลป 263 ตะกร้อลอดหว่ง        1(0-2-1) 
PEP 263 Hoop Takraw 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อลอดห่วง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาตะกร้อลอดห่วง การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาตะกร้อลอดหว่ง 
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พลป 264 กิจกรรมการละเลน่ไทย       1(0-2-1) 
 PEP 264 Traditional Thai Games 
 ประวตั ิประโยชน์ของกิจกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่นไทย การเสริมสร้างร่างกาย
โดยใช้การละเล่นไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่นกิจกรรม
การละเลน่ไทย 
พลป 265  เกมเบด็เตล็ด         1(0-2-1) 
PEP 265   Minor Games 
 ประวตัิ ประโยชน์ของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทและการเลือกเกมเบ็ดเตล็ด การเสริมสร้าง
ร่างกายโดยใช้เกมเบ็ดเตล็ด การเป็นผู้ นําและผู้ตาม การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความ
ปลอดภยัในการเลน่เกมเบด็เตล็ด 
  
7.  กลุ่มกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
พลป 271  แอโรบกิแดนซ์ 1        1(0-2-1) 
 PEP 271 Aerobic Dance I 
 ศกึษาเก่ียวกับทฤษฎีและหลกัการของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก และเน้นหนกัในการออก
กําลงักายด้วยการเต้นแอโรบิก ฝึกทกัษะ เทคนิคของการเคล่ือนไหวทัง้ในรูปแบบของการเคล่ือนไหวท่ีมีแรง
กระแทกต่ํา (Low Impact) และแรงกระแทกสงู (High Impact) ตลอดทัง้การนําไปประยกุต์ใช้ 
 
พลป 272 กิจกรรมเข้าจงัหวะ        1(0-2-1) 
PEP 272 Rhythmic Activities 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของการเต้นกิจกรรมเข้าจงัหวะ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกิจกรรมเข้าจงัหวะ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการเต้น
กิจกรรมเข้าจงัหวะ 
 
พลป 273 เต้นรําพืน้เมือง        1(0-2-1) 
PEP 273 Folk Dance 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นรําพืน้เมือง ฝึกทักษะและเทคนิคของการเต้นรําพืน้เมืองการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นรํา
พืน้เมือง 
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พลป 274 ลีลาศเพ่ือสงัคม        1(0-2-1) 
PEP 274 Social Dance  
 ประวัติ  ประโยชน์ของลีลาศเพ่ือสังคม ฝึกทักษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการเต้นลีลาศ  
 
พลป 275 โมเดร์ินแดนซ์         1(0-2-1) 
PEP 275 Modern Dance 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นโมเดอร์นแดนซ์ ฝึกทักษะและเทคนิคของโมเดอร์นแดนซ์ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นโม
เดอร์นแดนซ์ 
 
พลป 371 แจ๊สแดนซ์         1(0-2-1) 
PEP 371 Jazz Dance 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นแจ๊สแดนซ์ ฝึกทักษะและเทคนิคของแจ๊สแดนซ์ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภยัในการเต้นแจ๊สแดนซ์ 
 
พลป 372  แอโรบกิแดนซ์ 2        1(0-2-1) 
PEP 372 Aerobic Dance II 
 ทฤษฎีและหลกัการของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก และเน้นหนกัในการออกกําลงักายด้วย
การเต้นสเต็ปแอโรบิก แอโรบอกซ์ (Aerobox) แอโรป๊ัม (Aeropump) หรือการเต้นแอโรบิกในรูปแบบใหม่ 
ตลอดทัง้การนําไปประยกุต์ใช้ 
 
พลป 373 กีฬาลีลาศ         1(0-2-1) 
PEP 373 Dance Sports 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาลีลาศ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแขง่ขนักีฬาลีลาศ และความปลอดภยัในการเต้นลีลาศ  
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พลป 374 เชียร์ลีดดิง้         1(0-2-1) 
PEP 374 Cheerleading 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาเชียร์ลีดดิง้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเชียร์ลีดดิง้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแขง่ขนักีฬาเชียร์ลีดดิง้ และความปลอดภยั
ในการฝึกซ้อมหรือแขง่ขนัเชียร์ลีดดิง้ 
 
8.  กีฬาต่อสู้ป้องกันตัว 
พลป 281 ยโูด           1(0-2-1) 
 PEP 281 Judo 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬายโูด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬายโูด การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแขง่ขนั และความปลอดภยัในการเลน่กีฬายโูด 
 
พลป 282 เทควนัโด          1(0-2-1) 
PEP 282 Taekwondo 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทควันโด การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาเทควนัโด 
 
พลป 283 มวยสากล         1(0-2-1) 
PEP 283 Boxing  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬามวยสากล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬามวยสากล 
 
พลป 381 ไอคโิด          1(0-2-1) 
PEP 381 Aikido 
 ประวตั ิ ประโยชน์ของกีฬาไอคโิด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาไอคิโด การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ มารยาท และความปลอดภยัในการเลน่กีฬาไอคโิด 
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พลป 382 ปัญจกัสีลตั         1(0-2-1) 
PEP 382 Pencak Silat 
 ประวตัิ  ประโยชน์ของกีฬาปัญจกัสีลตั ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาปัญจกัสีลตั การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาปัญจกัสีลตั 
 
พลป 481 คาราเต้โด้          1(0-2-1) 
PEP 481   Karatedo 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาคาราเต้โด้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาคาราเต้โด้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬาคาราเต้โด้ 
 
พลป 482 มวยปลํา้          1(0-2-1) 
PEP 482 Wreslting 
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬามวยปลํา้ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยปลํา้ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬามวยปลํา้ 
 
9.  กลุ่มกีฬายมินาสตกิ 
พลป 291   ยิมนาสติก         1(0-2-1) 
PEP 291 Gymnastics  
 ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอปุกรณ์ กตกิา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภยัในการ
เลน่กีฬายิมนาสตกิ 
 
พลป 292 ลีลาศกึษา         1(0-2-1) 
PEP 292 Movement Education 
 ความหมาย ประเภทและลกัษณะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้น ทัง้ท่ีอยู่กบัท่ีและเคล่ือนท่ี ลกัษณะท่ีดี
ของการเคล่ือนไหวตลอดทัง้วิธีการพฒันาการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นให้มีความมัน่คง และมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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พลป 293 ยิมนาสติกลีลา        1(0-2-1) 
PEP 293 Rhythmic Gymnastics 
 การเคล่ือนไหวท่ีเป็นการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและการเคล่ือนไหวเฉพาะท่ีใช้ในยิมนาสติกลีลา ทัง้ ท่ี
เป็นการเคล่ือนไหวท่ีไมใ่ช้อปุกรณ์ และใช้อปุกรณ์ประกอบกบัเสียงดนตรี 
 
พลป 294  แอโรบกิยิมนาสตกิ        1(0-2-1) 
PEP 294  Aerobic Gymnastics 
 การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ท่ีเป็นการเคล่ือนไหวในท่าบังคับ และการเคล่ือนไหวท่ี
แสดงออกตามกลุม่ของทา่บงัคบัในการแขง่ขนักีฬาแอโรบกิยิมนาสตกิ 
 
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
พลก 471  สหกิจศกึษา                  6 (0-18-0) 
PEC 471  Cooperative Education 
 การปฏิบตัิงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างมีระบบ  โดยความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลา  1 ภาคการศกึษา ไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย เพ่ือพฒันานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน 
มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทกัษะการตดัสินใจ ตลอดจนทกัษะใน
การวิเคราะห์และประเมินผล ทําให้นิสิตมีคณุภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  และ
ตลาดแรงงาน  
 
พลก 472  การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย          6 (0-18-0) 
PEC 472  Practicum in Sports and Exercise Science 
 การฝึกงานวิชาชีพเป็นการฝึกภาคปฏิบตัิ ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกบังาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย เพ่ือพฒันานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ี
เก่ียวข้องกับการทํางาน มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทกัษะการ
ตดัสินใจ ตลอดจนทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทําให้นิสิตมีคณุภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  
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3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2549 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2547 

xxxxxxxxxxxxx 

*2. นายประสทิธ์ิ      
ปีปทมุ 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2548 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2545 

xxxxxxxxxxxxx 

*3. นางสาวณฐัธิดา 
บงัเมฆ 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2547 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2545 

xxxxxxxxxxxxx 

4. นายศิริเชษฐ์  
พลูทิพายานนท์ 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2551 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2548 

xxxxxxxxxxxxx 

5. นางสาวปาริยา 
ปาริยะวทุธ์ิ 

อาจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยาของ
การออกกําลงักาย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การกีฬา) เกียรตินยิม
อนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2551 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2548 

xxxxxxxxxxxxx 

* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒกิารศึกษา 

1. นางสาวสปุราณีวิ์   

ขวญับญุจนัทร์ 

รองศาสตราจารย์ Ed.D. (Supervision and Curriculum)  

2. นางสาวสาลี ่สภุาภรณ์ รองศาสตราจารย์ Ed.D. (Physical Education :  

Sports Pedagogy) 

3. นางสาวมยรีุ ศภุวิบลูย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Exercise and Sports Science : 

Movement Studies in Disability) 

4. นางสาวสบืสาย บญุวีรบตุร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Sports Psychology) 

5. นางอษุากร พนัธุ์วานชิ อาจารย์ D.S.M. (Sports Management) 

6. นายพิชิต เมืองนาโพธ์ิ อาจารย์ Ph.D. (Sports Science: Sports 

Psychology) 
7. นายถนอมศกัดิ ์เสนาคาํ อาจารย์ D.S.M. (Sports Management) 
8. นางสาวสภุาภรณ์   

ศิลาเลศิเดชกลุ 
อาจารย์ Ph.D. (Exercise Physiology) 

9. นางนชุรี เสนาคํา อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
10. นางสาวประภาพิมนต์ ปริวตั ิ อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยา) 
11. นางสาวอาพรรณชนิต  

ศิริแพทย์ 
อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและ

การกีฬา) 
12. นางสาวพิชญาวีร์  

ภานรัุชต์ฐนนท์ 
อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายและ

การกีฬา) 
13. นางสาววชัรี ฤทธิวชัร์ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
14. นางสาวณฐัธิดา บงัเมฆ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
15. นายประสทิธ์ิ ปีปทมุ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
16. นางสาวปาริยา ปาริยะวทุธ์ิ อาจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย) 
17. นายศิริเชษฐ์ พลูทิพายานนท์ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
18. นายเกริกวิทย์ พงศ์ศรี อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒแิละสาขาวิชา 

1. นางรัชนี ขวญับญุจนั รองศาสตราจารย์ คด. (พลศกึษา) 
2. นางสาวกรรวี บญุชยั รองศาสตราจารย์ Ed.D. (Physical Education) 
3. นางสาวบญุสง่ โกสะ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Education) 
4. นางเอมอชัฌา  วฒันบรุานนท์ รองศาสตราจารย์ Ed.D. (School and Community Health  

Education) 

5. นายณฐั อินทรปาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Education) 

6. นายนฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Sports Psychology) 

7. นางราตรี เรืองไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ed.D. (Physiology of Exercise) 

8. นางสาวพงษ์จนัทร์ อยูแ่พทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ergonomics) 

9. นายศกัดิ์ชาย ทพัสวุรรณ อาจารย์ Ph.D. (Physical Education) 

10. นายสวุตัร สทิธิหลอ่ อาจารย์ Ph.D. (Exercise and Sports Science : 

Sports Biomechanics) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 การจดัให้นิสิตไปฝึกปฏิบตังิาน หรือสหกิจศกึษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของภาครัฐหรือ

เอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือเป็นการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศก์ของ

สาขาวิชาร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย เพ่ือพฒันานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางาน มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ มีทกัษะการตดัสินใจ ตลอดจนทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทําให้นิสิตมีคณุภาพ

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน  

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

1. การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกปฏิบตังิาน 

2. การฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย ณ สถานประกอบการหรือหนว่ยงานของภาครัฐหรือเอกชน 

3. การนิเทศการฝึกปฏิบตังิานของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์ 

4. การสมัมนาฝึกงานระหวา่งการไปฝึกปฏิบตังิาน 
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5. การให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต  โดยอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าผู้ควบคุมการฝึกงานของ
สถานประกอบการหรือหนว่ยงานของภาครัฐหรือเอกชนท่ีนิสิตไปฝึกปฏิบตังิาน 

6. การสัมมนาหลังการฝึกปฏิบตัิงาน เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนสําคญัสําหรับการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายในอนาคต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1  มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และประพฤตตินอยูใ่นจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ แนวคิด หลักการทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบตัทิางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

4.1.3  มีสมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าท่ีรวมทัง้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ คิด

และวิเคราะห์แบบองค์รวม อย่างเป็นระบบ รวมทัง้สามารถให้คําแนะนําและปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาและการออกกําลงักายได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

4.1.4 มีความสามารถในการเป็นผู้ นําการกีฬาและการออกกําลงักาย  

4.1.5 มีความสามารถในด้านทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4.1.6 สามารถประยกุต์ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา  

 ชว่งเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีรายละเอียด ดงันี ้

4.2.1 นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชา พลก 471 สหกิจศกึษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชว่งภาค 

การศกึษาท่ี 1 

4.2.2 นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชา พลก 472 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

การออกกําลงักาย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชว่งภาคการศกึษาท่ี 2 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จดัให้ฝึกประสบการณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วนัตอ่สปัดาห์ เป็น

เวลา 12 สปัดาห์  

4.4   การเตรียมการ 
คณะกรรมการท่ีดแูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกกําลังกาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ดําเนินการตัง้แต่การเตรียมการคัดเลือก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนท่ีได้มาตรฐาน กําหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบการนิเทศ การประเมินและตดิตามผล 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การทําวิจัยโดยบูรณาการณ์ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกําลงักายไปสูก่ารวิจยั ฝึกให้นิสิตได้รู้จกัวางแผน ปฏิบตัิ วิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัอย่าง

ง่าย การเสนอโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ และการเขียนรายงานเป็นรูปเล่ม

สมบรูณ์ โดยมีอาจารย์หรือผู้ทรงคณุวฒุิเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําอยา่งใกล้ชิด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั 

 5.2.2 สามารถทํางานวิจยัเบือ้งต้นเพ่ือใช้ในตอ่ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ 
กีฬาและการออกกําลงักาย 

 5.2.3 สามารถนําเสนอและเขียนรายงานผลงานวิจยัได้ 
 5.2.4 สามารถพฒันางานวิจยัและประยกุต์ใช้ผลงานวิจยัเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา  
         ชัน้ปีท่ี 4 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

5.3.1 ให้นิสิต ลงทะเบียนรายวิชา พลว 423 ภาคนิพนธ์ เพ่ือทําภาคนิพนธ์ในชว่ง 
ภาคการศกึษาท่ี 2 (สําหรับกลุม่นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชา พลก 471 สหกิจศกึษา)  

5.3.2 ให้นิสิต ลงทะเบียนรายวิชา พลว 423 ภาคนิพนธ์ เพ่ือทําภาคนิพนธ์ในชว่งภาค 
การศกึษาท่ี 1 (สําหรับกลุม่นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชา พลก 472 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย) 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต   

รายวิชาภาคนิพนธ์ จํานวน 2 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคนิพนธ์ 

5.5.2 กําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั ของนิสิตแตล่ะคน 
5.5.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาในการกําหนดประเดน็หวัข้อท่ีจะศกึษา และ
กระบวนการวิจยัทกุขัน้ตอน 

                   5.5.4 ให้นิสิตจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ทัง้เอกสารและแฟ้มข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์และ
นําเสนอผลการศกึษาตอ่คณะกรรมการประเมินผลการจดัทําภาคนิพนธ์  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิจยั  
 5.6.2 ประเมินงานวิจยัของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจยัจากการนําเสนอโครงร่างวิจยั  

และนําเสนอผลการวิจยั 
 5.6.3 ประเมินผลจากเลม่วิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 5.6.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินงานวิจยัของนิสิตร่วมกนัตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
   1.1 การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต (อัตลักษณ์นิสิต มศว) 

อัตลักษณ์นิสิต มศว กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ใฝ่รู้ตลอดชีวิด  คิดเป็นทําเป็น  หนกัเอา
เบาสู้   รู้กาละเทศะ  เป่ียมจิตสํานกึ
สาธารณะ  มีทกัษะส่ือสาร  ออ่นน้อม
ถ่อมตน  งามด้วยบคุลิก  พร้อมด้วย
ศาสตร์และศลิป์ 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการในการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสําคญัของอตัลกัษณ์
ทัง้ 9 ซึง่มีความเช่ือมโยงกบัการเรียน การทํางาน และการดํารงชีวิต 
จดักิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียนอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้นิสิตมีโอกาส
ฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มีอตัลกัษณ์ทัง้ 9 และให้นิสิตอภิปราย
แสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแตล่ะรายวิชาชว่ยกระตุ้นนิสิตให้
พฒันาอตัลกัษณ์ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตวัอยา่งการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัและประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.2  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะของนิสิต 
คุณธรรม จริยธรรม 1. สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดลุยพินิจ  

       ทางคา่นิยม ความรู้สกึของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. แสดงออกซึง่พฤติกรรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความ 

      รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้ อ่ืนและเข้าใจ  
            โลก เป็นต้น 

ความรู้ 1. มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก 
              กําลงักายอยา่งครบถ้วน 

 2. มีความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎี และปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้องกบัองค์                 
      ความรู้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 

 3. สามารถพฒันาความรู้จากงานวิจยัในปัจจบุนัเพ่ือการแก้ปัญหาและการ  
      ตอ่ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
      รวมถึงการนําผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ 

ทักษะทางปัญญา 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลู แนวคิด  
       และหลกัฐานใหม ่ๆ จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวข้องกบัด้าน 
       วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายและใช้ข้อมลูท่ีได้ในการ     

             แก้ปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง 
 2. สามารถศกึษาปัญหาท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้ 

        อยา่งสร้างสรรค์ โดยคํานงึถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง  
              ภาคปฏิบตั ิเก่ียวข้องกบัด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
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มาตรฐานการเรียนรู้ คุณลักษณะของนิสิต 
             และผลกระทบจากการตดัสินใจ 
      3. สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หาสาระด้าน    
             วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย และหาแนวทางใหมใ่นการ 
             แก้ไขปัญหาได้ อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้ นําและผู้ตามท่ีดี เคารพ 
             ความแตกตา่งระหว่างบคุคล  

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม บนพืน้ฐานของ
ตนเองและของกลุม่ 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้พฒันาตนเองและ
วิชาชีพ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง 
       เหมาะสม ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทยและภาษาเพ่ือการส่ือสารอ่ืน ๆ ได้อยา่งมี 

              ประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม  

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะพสัิย  1.    สามารถแสดงทกัษะการเคล่ือนไหวและทกัษะกีฬาได้ถกูต้อง 

      2.    มีการดแูลและพฒันาสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
  3.   มีทกัษะการเป็นผู้ นําการออกกําลงักายและกีฬา 
 4.   มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

              การออกกําลงักาย 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคณุธรรม ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคม
นานาชาติ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต มีความ
ซื่อสตัย์สจุริต และ
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

-สอดแทรกเนือ้หาในมิติทางคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การเรียนการสอนทกุรายวิชา 
-ใช้กรณีศกึษา และมอบหมายงานให้นิสิต
ฝึกนําหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

-มีกิจกรรมนอกหลกัสตูรที่สง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรมอย่างตอ่เน่ือง 

-ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสตัย์ในการทํา
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถงึ
การคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้หลกัธรรมท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ และการ
พฒันาตนเอง 
-ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนิสิตในกิจกรรม
นอกหลกัสตูรท่ีมีการจดัขึน้ 

2.มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพ่ือ
สว่นรวม 

-ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือสว่นรวม
จากกรณีศกึษาบคุคลตวัอย่างท่ีได้รับการ
ยกย่องในสงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
จิตสํานกึสาธารณะ 
-ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพ่ือสว่นรวม เช่น โครงการจิต
อาสา เพ่ือปลกูฝังจิตสํานกึสาธารณะ 
-ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สกึท่ีมีตอ่การ
ทํากิจกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให้
ตระหนกัถงึความสขุท่ีเกิดจากการให้ 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นในชัน้เรียน 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย และ
สงัเกตจากพฤติกรรมการมีสว่นร่วม การ
วางแผน การปฎิบตัิ และการนําเสนอผลงาน 
-ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตท่ีได้ทํา
ประโยชน์ให้สงัคม 

3. รับผิดชอบ
ตนเอง ผู้อื่น สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถงึผลกระทบจากการ 
กระทําของตนเองตอ่ตนเอง ผู้อื่น สงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศกึษา และ
มอบหมายงานรายบคุคล/งานกลุม่ 

-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ตนเองจากคณุภาพ
รายงานรายบคุคล 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ผู้อื่นจากการทํา
รายงานกลุม่ และจากผลการประเมินกนัเองของ
นิสิตในกลุม่ 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชัน้เรียน และพฒันาการทางความคิด
และพฤติกรรมของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4. มีวินยั ตรงตอ่
เวลา เคารพกฎ 
ระเบียบของ
องค์กรและสงัคม 

-กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้
นิสิตมีคา่นิยมพืน้ฐานท่ีถกูต้อง 
-ชีแ้จงกฎระเบียบและแนวปฏิบตัใินการ
เรียนการสอนให้ชดัเจนในทกุรายวิชา 

ประเมินจากพฤตกิรรมในชัน้เรียน การตรง
ตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การสง่รายงาน
ตามเวลาท่ีกําหนด การแตง่กาย และการ
ปฏิบตัิตนตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

5. ตระหนกัใน
คณุคา่ของ
ศลิปวฒันธรรม
ทัง้ของไทยและ
ประชาคม
นานาชาติ 

-มีรายวิชาท่ีสง่เสริมให้นิสิตมีแนวคิด
ทางด้านสนุทรียศาสตร์ และตระหนกัใน
คณุคา่ของศลิปวฒันธรรมท่ีมีตอ่การ
ดํารงชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทัง้ในและนอกเวลา
เรียน และให้ทํารายงานแสดงความ
คดิเห็นทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ 
-สอดแทรกเนือ้หาในด้าน
ศลิปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามทัง้
ของไทยและนานาชาตใินการเรียนการ
สอนทกุรายวิชา 

-ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท่ีแสดง
ถึงการนําแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์/
ศลิปวฒันธรรมมาใช้ และการอภิปรายในชัน้
เรียน 

-สงัเกตจากการประพฤติตนอยูใ่นประเพณี
และวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย  
-สงัเกตจากการรู้เทา่ทนั สามารถปรับตวัและ
เลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงามของนานาชาตไิด้ 

 

2.2  ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาตขิองตนเอง 
ผู้ อ่ืนและสงัคม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้
อยา่งกว้างขวาง 
มีโลกทศัน์
กว้างไกล และ
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

-จดัหลกัสตูรให้มีรายวิชาบงัคบัท่ี
ครอบคลมุความรู้ในสาขาตา่ง ๆ อย่าง
กว้างขวาง โดยจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะบรูณาการ  และมีรายวิชาเลือก
ท่ีหลากหลายเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสเลือก
เรียนได้ตามความสนใจ 

-มีการแนะนําวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมลูด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบตัใินทกุ
รายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดง
ถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเตมิ 
โดยอาศยัข้อมลู/หลกัความรู้จากแหลง่ท่ี
นา่เช่ือถือมาประกอบได้อยา่งเหมาะสมและ
มีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
 
 
 
 
 



 80 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ธรรมชาตขิอง
ตนเอง รู้เทา่ทนั
การเปล่ียนแปลง
และดํารงชีวิต
อยา่งมีความสขุ
ทา่มกลางกระแส
โลกาภิวตัน์ 

-ให้เรียนรู้หลกัธรรมท่ีสําคญัในการ
ดํารงชีวิต โดยใช้หนงัสือและกรณีศกึษา 
-ให้ทํากิจกรรม Who am I เพ่ือให้เข้าใจ/
ทราบท่ีมาของลกัษณะนิสยั/วิเคราะห์
ข้อดีข้อด้อยของตนเอง พร้อม
ตัง้เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 
-มอบหมายงานให้นิสิตฝึกนําหลกัธรรม
มาใช้ในชีวิตประจําวนั 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดง
ถึงการคิด/วิเคราะห์ และการเลือกใช้
หลกัธรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต 

-ประเมินจากพฒันาการด้านความคดิและ
พฤตกิรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

3.มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อน
มนษุย์/ สงัคมทัง้
ไทยและ
นานาชาต/ิ
กฏหมายใน
ชีวิตประจําวนั 
และสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์
สงัคม 

-ให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์/
สงัคมไทยและนานาชาตเิพ่ือให้นิสิต
เข้าใจพฤตกิรรมของมนษุย์ในการอยู่
ร่วมกนั และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจําวนั รวมทัง้แนะนําแหลง่
อ้างอิงให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติม 
-ให้นิสิตเรียนรู้การดํารงชีวิตในสงัคม
อยา่งมีคณุคา่จากกรณีศกึษา 
-มอบหมายงานกลุม่ให้นิสิตวิเคราะห์
ปัญหาสงัคมและนําสนอแนวทางแก้ไข
อยา่งสร้างสรรค์ 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชัน้ 

-ประเมินจากพฤตกิรรมการมีสว่นร่วม การ
วางแผน การปฎิบตั ิและการนําเสนอผลงาน 

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสงัคมโดยเร่ิมจาก
ตนเอง 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

 

4.มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนกัถึง
ความจําเป็นใน
การมี
ความสมัพนัธ์ท่ี
ถกูต้องกบั
ธรรมชาติ
แวดล้อม 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ผลกระทบของพฤตกิรรมของมนษุย์ตอ่
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศกึษา เพ่ือให้
ตระหนกัถึงความจําเป็นในการมี
ความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัสิ่งแวดล้อม 
-มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุ
และวิธีแก้ปัญหาโดยเร่ิมจากการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนิสิตเอง และ
นําเสนอในชัน้เรียน 

-ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 
-ประเมินจากกความรับผิดชอบในการทํา
รายงานรายบคุคล และการทํางานกลุม่ 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 
-สงัเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมใน
การบริโภค 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5.มีความรู้
พืน้ฐานและ
ทกัษะในการ
ดํารงชีวิตตาม
หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  

-ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
-มอบหมายงานกลุม่ให้นิสิตสืบค้น
กรณีศกึษามาอภิปรายในชัน้เรียน 
-มอบหมายงานรายบคุคลให้นิสิตฝึกคดิ
และนําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุต์ในการดํารงชีวิต 

-ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้เห็นวา่นิสิต
ได้นําหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวนั และสามารถเลือกสรรความรู้
ในศาสตร์ตา่งๆ ในกระแสหลกัมาบรูณาการ
ใช้อยา่งรู้เทา่ทนั  
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คดิอยา่งมีเหตผุล และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้
เป็นอย่างดี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และ
มีวิจารณญาณ
ในการเลือกรับ
ข้อมลูขา่วสาร 

-สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองใน
ทกุรายวิชา 
-ให้นิสิตฝึกใช้หลกักาลามสตูรในการ
พิจารณาเลือกรับข้อมลูขา่วสาร 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงการค้นหาความรู้เพิ่มเตมิอยา่ง
ตอ่เน่ืองและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ
ข้อมลูขา่วสารโดยใช้หลกักาลามสตูร 
-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

2.สามารถคิด
อยา่งมีเหตผุล
และเป็นระบบ 

-ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัธรรม เชน่ 
อริยสจั โยนิโสมนสิการ  
-นําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นในชัน้เรียน  

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงการคดิอย่างมีเหตผุลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

3.สามารถ
เช่ือมโยงความรู้
สูก่ารใช้
ประโยชน์เพ่ือ
พฒันาคณุภาพ
ชีวิตของตนเอง 
และสงัคมในทกุ
มิตไิด้อยา่ง
สมดลุ  

-ใช้ตวัอยา่งท่ีดีเป็นกรณีศกึษาเพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขอยา่งเป็นระบบโดยอาศยั
ความรู้แบบบรูณาการ 
-กําหนดประเดน็ปัญหาสงัคมท่ีเป็น
ประเดน็สาธารณะเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จกัใช้
ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเอง และสงัคมในทกุ
มิตไิด้อยา่งสมดลุ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายท่ีแสดง
ถึงการนําข้อมลูความรู้ท่ีถกูต้องมาใช้ในการ
คดิวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล เป็นระบบ และ
สร้างสรรค์ 
-สงัเกตพฒันาการในด้านตา่งๆจาก
พฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ และ
การแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอ่ส่ือสารและดํารงตน
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้เป็นอยา่งดี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ใช้ภาษาใน
การ
ตดิตอ่ส่ือสาร
และสร้าง
ความสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี 

-มีรายวิชาท่ีพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาในการตดิตอ่ส่ือสาร
และสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้เป็น
อยา่งดี 
-ใช้กรณีศกึษาเป็นตวัอยา่งเพื่อให้นิสิต
วิเคราะห์เปรียบเทียบการส่ือสารท่ีดีและ
ไมดี่ 

-ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายและการ
มีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2.สามารถ
ปรับตวัทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้
ในฐานะผู้ นํา
และสมาชิกกลุม่ 

-มอบหมายกิจกรรมกลุม่ในทกุรายวิชา
เพ่ือฝึกให้นิสิตรู้จกัปรับตวัในการทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือน
ร่วมกลุม่ สามารถแสดงจดุยืนของตนเอง 
และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดง
ถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบตั ิและ
แก้ปัญหา  
-สงัเกตจากพฒันาการด้านความคิดและ
พฤตกิรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

-ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของนิสิต
ในกลุม่ 

3.การอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนอยา่งสนัติ
สขุ 

-ใช้กรณีศกึษาปัญหาความขดัแย้ง
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ี
มีตอ่สงัคม 

-เลือกปัญหาสงัคมท่ีเป็นประเดน็
สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ใน
ชัน้เรียน เปิดรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน 
พยายามเข้าใจและยอมรับความ
แตกตา่งทางความคิดของแตล่ะบคุคล 

-ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน และการยอมรับ
เหตผุลของผู้ ท่ีมีความคดิเห็นแตกตา่ง  
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

-มีรายวิชาท่ีฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลขโดยตรง เชน่ คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวนั 
-สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขใน
รายวิชาตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลขอยา่งตอ่เน่ือง 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
 

2. มีทกัษะการ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
ถกูต้องและ
เหมาะสม 

-มีรายวิชาท่ีพฒันาทกัษะการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
-สอดแทรกทกัษะการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องในทกุรายวิชา 
-ฝึกนิสิตให้รู้จกัวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคลองค์กรและสงัคม 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร
อยา่งรู้เทา่ทนั และมีจรรยาบรรณ  
 

3. สามารถ
แสวงหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญั
ของแหลง่ข้อมลูประเภทตา่งๆทัง้แหลง่
ความรู้ ทัง้ท่ีเป็นส่ือเอกสาร/ ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์/บคุคลตา่งๆ 
-แนะนําวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมลูโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบตัใิน
ทกุรายวิชา 
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะในการ
สืบค้น/อ้างอิงข้อมลู การใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆ 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ี
แสดงถึงการสืบค้นข้อมลู การเลือกใช้
ข้อมลู และการรู้จกัแหลง่ข้อมลูท่ี
เหมาะสม 

4. สามารถ
นําเสนอ
สารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
และมีคณุภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตา่งๆ 
-สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้
รายวิชาตา่งๆ 
-ใช้กรณีศกึษาเพ่ือเป็นตวัอย่างในการ
นําเสนอผลงานท่ีดีและไมดี่ 
-ฝึกให้นิสิตออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้
เรียนในทกุรายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพในการนําเสนอ
ผลงานและเลือกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้การนําเสนอผลงาน
มีความชดัเจน และนา่สนใจมากย่ิงขึน้  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

                     3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิชาศกึษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

                                                                                 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

ระหว่างบุคคล  การส่ือสารและการใช้ 

และความ
รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ                     

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                    

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 135 ภาษาเจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                    

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                    

มศว 137 ภาษาเญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 1                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ระหว่างบุคคล  การส่ือสาร และการใช้ 

และความ
รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการสื่อสาร 2                    

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต                    

             และสิ่งแวดล้อม                    

มศว 143 พลงังานทางเลือก                    

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                    

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวติเชิงสร้างสรรค์                    

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ                     

             พลงังาน และจิต                    

มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์                    

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                    

มศว 351 การพฒันาบคุลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ                    

มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนษุย์กบัสนัติภาพ                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข  

ระหว่างบุคคล  การส่ือสาร และการใช้ 

และความ
รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 355 พทุธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวญิญาณมนษุย์                    

มศว 361 ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคลื่อนสงัคม                    

มศว 362 มนษุย์กบัอารยธรรม                    

มศว 363 มนษุย์กบัการเมือง                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์                    

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                    

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป                    

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรมและ
เทคโนโลยี                    

มศว 372 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน                    

มศว 373 ภมิูลกัษณ์ชมุชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชมุชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน                    
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
4.1  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) สามารถจดัการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยม 
ความรู้สกึของผู้ อ่ืน คา่นิยม
พืน้ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงออกซึง่พฤติกรรม
ทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ เป็น
แบบอยา่งท่ีดี เข้าใจผู้ อ่ืนและ
เข้าใจโลก เป็นต้น 

1) ปลกูฝังให้นิสิตเป็นผู้ ท่ีมี
ระเบียบวินยั การตรงตอ่เวลา การ
แตง่กาย บคุลิกภาพ รู้กาลเทศะ 
ในการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา 

2) จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง กรณีตวัอยา่งโดย
สอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม 

3) กําหนดให้นิสิตทํางาน
เป็นกลุม่ หรือจดัทําโครงงานท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรม 
เพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะ โดย
ถือประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

1) ประเมินการตรงตอ่เวลาของ
นิสิตในการเข้าเรียน การสง่งานท่ี
ได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีกําหนด 

2) ประเมินการทจุริตในการ
สอบ 

3) จดัให้มีคะแนนจิตพิสยัใน
การประเมินนิสิต 

4.2 ความรู้   

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักายอยา่ง
ครบถ้วน 
2) มีความเข้าใจในหลกัการ 

ทฤษฎี และปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้อง
กบัองค์ความรู้ทางสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลงักาย     
3) สามารถพฒันาความรู้จาก

งานวิจยัในปัจจบุนัเพ่ือการ
แก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักาย 
 

1) จดักิจกรรมโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นสําคญั  

2) เน้นการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลกัการทางทฤษฎี การเรียนรู้จาก
กรณีศกึษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศกึษาดงูานโดยทนัตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้นีใ้ห้
เป็นไปตามลกัษณะและเนือ้หา
สาระของรายวิชา 

3) เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรงมาบรรยาย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  วิเคราะห์ 
และอภิปรายร่วมกนั 

4) ให้นิสิตจดัทําโครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึกปฏิบตั ิและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในหนว่ยงาน 
และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบตัิงาน
ของนิสิตในด้านตา่ง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การทดสอบก่อนและ

หลงัเรียน 
3) สอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตัิ 
4) การประเมินการทํา

กิจกรรมกลุม่ การฝึกปฏิบตัิ
จริง 

5) การประเมินจากการ
ทํารายงานและการนําเสนอ
หน้าชัน้เรียน 

6) การประเมินจาก
โครงงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้าน 
ทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทํา
ความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมลู แนวคิด  และหลกัฐานใหม ่
ๆ จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายท่ี
เก่ียวข้องกบัด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลงักายและใช้
ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ปัญหาและ
งานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง 
2) สามารถศกึษาปัญหาท่ี
คอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อยา่ง
สร้างสรรค์ โดยคํานงึถึงความรู้
ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง 
ภาคปฏิบตั ิเก่ียวข้องกบัด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลงักาย และผลกระทบจากการ
ตดัสินใจ 
3) สามารถใช้ทกัษะและความ
เข้าใจอนัถ่องแท้ในเนือ้หาสาระ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย และหาแนวทาง
ใหมใ่นการแก้ไขปัญหาได้  
 อยา่งเหมาะสม 

1) จดัการเรียนการสอนแบบ 
Problem Base Learning (PBL), 
การสอนแบบ Research 
Methodology, ฝึกให้นิสิตใช้
กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา 
การสอนแบบ Case study ศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

2) จดัให้มีการวิเคราะห์และ
สรุปผลหลงัการเรียนการสอน 
 

1) การประเมินผลท่ีสะท้อน
การคิดวิเคราะห์ โดยประเมินจาก
การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน และการทดสอบ โดยเน้น
ข้อสอบประเภทวิเคราะห์และการ
นําไปใช้ได้จริง 
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4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการ
ทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้ นําและผู้
ตามท่ีดี เคารพความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล  

2) มีความคิดริเร่ิมในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
บนพืน้ฐานของตนเองและของ
กลุม่  

3) มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้
พฒันาตนเองและวิชาชีพ 

1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้
เรียน ท่ีเน้นการทํางานเป็นกลุม่
และงานท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้ เรียนตระหนกัถึงความสําคญั
และพฒันาตนเองในด้านความมี
มนษุยสมัพนัธ์อนัดีและความ
รับผิดชอบสว่นบคุคล 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้
ในภาคปฏิบตัิ ทัง้ในและนอกชัน้
เรียน เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

3) สอดแทรกเร่ืองความ
รับผิดชอบ การมีมนษุยสมัพนัธ์ 
การเข้าใจวฒันธรรมขององค์กร 
ฯลฯ  ในรายวิชาตา่งๆ 

4) มอบหมายงานทัง้เป็น
รายบคุคลและเป็นกลุม่ ให้ผู้ เรียน
ศกึษาค้นคว้าวิเคราะห์ สงัเคราะห์
และนําเสนอเป็นรายงาน โดยใช้
รูปแบบการอภิปรายร่วมกนัในชัน้
เรียน 

1) จดัให้มีการสอบวดัผล
การศกึษาและผลการนําเสนอการ
มีสว่นร่วมและความสนใจในการ
เรียน 

2) จดัให้มีการประเมินในด้าน
ความสามารถในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและความรับผิดชอบเป็น
รายบคุคล 
 

 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถเลือกใช้เทคนิคทาง
สถิตหิรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
อยา่งเหมาะสม ในการศกึษา
ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางใน

1) จดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาตา่งๆโดยเน้นการ
พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

2) จดัให้มีกิจกรรมในรายวิชา

1) ประเมินทกัษะของนิสิต ใน
ด้านการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ เทคนิค
เชิงตวัเลขและสถิติในการเรียน
และการนําเสนอผลงานท่ี
รับผิดชอบ  
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การแก้ไขปัญหา 
2) สามารถใช้ทกัษะ

ภาษาไทยและภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารอ่ืน ๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

ตา่งๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
สถานการณ์จําลองและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ข้อมลู 

 

 4.6 ทักษะพสัิย 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะพสัิย 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

พสัิย 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะพสัิย 

1) สามารถแสดงทกัษะการ
เคล่ือนไหวและทกัษะกีฬาได้
ถกูต้อง 

2) มีการดแูลและพฒันา
สมรรถภาพทางกายท่ีดี 

3) มีทกัษะการเป็นผู้ นําการ
ออกกําลงักายและกีฬา 

4) มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 

1) จดัให้มีการเรียนการสอน
ในรูปแบบของการบรรยายและฝึก
ปฏิบตัิ 

2) จดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในด้านการ
ปฏิบตังิานในหนว่ยงานหรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3) จดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ หรือผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย  

4) จดัให้มีการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบั
สาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

1) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในด้านการแสดง
ทกัษะการเคล่ือนไหวและทกัษะ
กีฬา โดยการทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

2)  ประเมินสมรรถภาพทาง
กายของผู้ เรียน 

3) ประเมินความสามารถใน
การเป็นผู้ นําการออกกําลงักาย
และกีฬา 

4) ประเมินความสามารถใน
ด้านทกัษะการใช้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลงักาย 
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5.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก         ๐ ความรับผิดชอบรอง 
 

                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาพืน้ฐาน (วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พืน้ฐาน)  
                 

 

คม  100  เคมีทัว่ไป ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

คม  190  ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

ชว  101  ชีววิทยา 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

ชว  191  ปฏิบตัิการชีววิทยา 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

ฟส  100  ฟิสกิส์ทัว่ไป ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

ฟส  180  ปฏิบตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 

คณ  111  คณิตศาสตร์ 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

2. วิชาพืน้ฐานวิชาชพี                   

พลก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1 ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ 

พลก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2 ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ 

พลก 106  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

พลว 111 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย
เบือ้งต้น 

๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ 

พลว 112 ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย ● ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

พลว 113  โอลมิปิกนิยม ● ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ 

พลก 203  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

พลก 206  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ 

พลว 211  ชีวเคมีสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย  

๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

พลก 306  จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ 

พลก 309  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลว 311  โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● 

พลว 312  ระเบียบวจิยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 

๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● 

พลก 403  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ 

      3 วิชาชีพ 
          3.1 วิชาชพี (บังคับ) 

                  

พลว 221  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 223  การพฒันาการเคลือ่นไหว ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ 

พลว 224  วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย ● ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ● ๐ ● ● 

พลว 225  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ● 

พลว 226  การเรียนรู้การเคลือ่นไหวและการแสดงออก
ทางการกีฬา  

๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● 

พลว 227 กีฬาอาเซยีนศกึษา ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลว 321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● 
พลว 322  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ● 

พลว 323  โภชนาการทางการกีฬาและการออกกําลงักาย ๐ ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 324  การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงักาย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● 

พลว 325  การจดัการทางการกีฬา  ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ 

พลว 326  การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา  ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● 

พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสาํหรับกีฬา 1 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● 

พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสาํหรับกีฬา 2 ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● 

พลว 422 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ●  ๐ 

 พลว 423 ภาคนิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● 

          3.2 วิชาชพี (เลือก)                   

พลว 241  กิจกรรมกลางแจ้ง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ●  ๐ ● ๐ ๐ ๐ 

พลว 242 ผู้นําการกีฬาและการออกกําลงักาย ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ 

พลว 243  สงัคมวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลว 341 จิตวิทยาสาํหรับการออกกําลงักายและสขุภาพ ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ● 

พลว 342  กีฬาและกิจกรรมทางกายสาํหรับเด็ก ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ● ● 

พลว 351 จิตวิทยาสาํหรับสมรรถภาพนกักีฬาชัน้เลศิ  ๐ ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ ● ๐ ● 

พลว 361  ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

พลว 362  การป้องกนัและการบาดเจ็บทางการกีฬา ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

พลว 363  สรีรวิทยาการออกกําลงักายสาํหรับกลุม่คน
พิเศษ 

๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 364  เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย  ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 371 องค์กรทางการกีฬา ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ 

พลว 372 การจดัการแขง่ขนัและสิง่อํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา  

๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ 

พลว 441 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการกู้ ชีพ  ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ● ● 

พลว 442 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ● ๐ 

พลว 443 โภชนาการเพื่อสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย ๐ ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลว 444  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 

๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ● 

พลว 451 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ● 

พลว 452 หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักายสาํหรับ
เยาวชน 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ● 

พลว 453 ประยกุต์การนวดเพื่อการกีฬาและการออก
กําลงักาย 

๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● 

พลว 454 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการกีฬา  ● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ● ● 

พลว 461 สรีรวิทยาการออกกําลงักายคลนิิก ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 462 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกบัการออกกําลงักาย ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● 

พลว 463 การกําหนดโปรแกรมออกกําลงักายสาํหรับกลุม่
คนพิเศษ 

● ● ๐ ● ๐ ๐ ● ● ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ● ● ● 

พลว 471 การประชาสมัพนัธ์ทางการกีฬา ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ 

พลว 472 การสือ่สารทางการกีฬา  ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ 

พลว 473 การตลาดทางการกีฬา  ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

     3.2.2 วิชากฬีาและกิจกรรม                   

พลป 111  วา่ยนํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 152  เทนนิส ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 222  การฝึกด้วยนํา้หนกั 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 271  แอโรบิกแดนซ์ 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 211 การช่วยชีวิตและความปลอดภยัทางนํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● 
พลป 212 ดํานํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 311  กระโดดนํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 312  โปโลนํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 411  เรือพาย ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 412  เรือใบ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 224  โบว์ลิง่ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 225 การออกกําลงักายด้วยลกูบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 226 โยคะเบือ้งต้น ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลป 227 หะฐะ วินยาสะโยคะ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 321  พิลาทีส ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 322 ไท้จ๋ีชิกง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 323 การออกกําลงักายด้วยไม้พลอง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 324 เดินและวิ่งเพื่อสขุภาพ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 325 จกัรยานเพื่อสขุภาพ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 326 การฝึกด้วยนํา้หนกั 2 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 327  กีฬาไม้คิว ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 328 การออกกําลงักายแบบกลุม่ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 421 กีฬาปีนหน้าผา ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 422 การออกกําลงักายในนํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 231 บาสเกตบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 232 ฟตุบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 233 เนตบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลป 234 รักบีฟ้ตุบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 331 ฮ็อกกี ้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 332 ซอฟท์บอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 241 วอลเลย์บอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 242 ฟตุซอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 243 เซปักตะกร้อ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 244 แฮนด์บอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 341 กาบดัดี ้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 441 เบสบอล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 442 วอลเลย์บอลชายหาด ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 443 จกัรยาน ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 151 กรีฑาลูแ่ละลาน 1 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 251 กรีฑาลูแ่ละลาน 2 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 252 กอล์ฟ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 
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                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลป 253 แบดมินตนั ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 254 เทเบิลเทนนิส ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 351 สควอช ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 352 ยิงธน ู ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 353 เปตอง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 451 ยิงปืน ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 452 ซอฟท์เทนนิส ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 453 ไตรกีฬา ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 454 ลอนโบวส์ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 261 กระบี่กระบอง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 262 มวยไทย ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 263 ตะกร้อลอดหว่ง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 264 กิจกรรมการละเลน่ไทย ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 265 เกมเบ็ดเตลด็ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลป 272 กิจกรรมเข้าจงัหวะ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 273 เต้นรําพืน้เมอืง ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 274 ลลีาศเพื่อสงัคม ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 275 โมเดิร์นแดนซ์ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 371 แจ๊สแดนซ์ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 372 แอโรบิกแดนซ์ 2 ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 373  กีฬาลลีาศ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 374  เชียร์ลดีดิง้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 281  ยโูด ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 282 เทควนัโด ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 283 มวยสากล ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 381 ไอคิโด ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 382 ปัญจกัสลีตั ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 481 คาราเต้โด้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
                                                                  

                 รายวิชา 

คุณธรรม 
จริย 
ธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พลป 482  มวยปลํา้ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 291 ยิมนาสติก ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 292 ลลีาศกึษา ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 293 ยิมนาสติกลลีา ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

พลป 294 แอโรบิกยิมนาสติก ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ 

หมวดวิชาเลือกเสรี                   

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   

พลก 471  สหกิจศกึษา ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● 

พลว 472 การฝึกงานวชิาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● 
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ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

  1) สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดลุยพินิจทาง
คา่นิยม ความรู้สกึของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2) แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เข้าใจผู้ อ่ืนและเข้าใจโลก เป็น
ต้น 

ความรู้ 1) มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงั
กายอยา่งครบถ้วน 
2) มีความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎี และปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ความรู้ทาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย     
3) สามารถพฒันาความรู้จากงานวิจยัในปัจจบุนัเพ่ือการแก้ปัญหาและการตอ่

ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย รวมถึง
การนําผลการวิจยัมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ 

ทักษะทางปัญญา   1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมลู แนวคดิ  
และหลกัฐานใหม ่ๆ จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักายและใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ปัญหาและงานอ่ืน ๆ 
ด้วยตนเอง 
  2) สามารถศกึษาปัญหาท่ีคอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อยา่งสร้างสรรค์ โดยคํานงึถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง ภาคปฏิบตัิ 
เก่ียวข้องกบัด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย และผลกระทบจาก
การตดัสินใจ 
  3) สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เนือ้หาสาระด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย และหาแนวทางใหมใ่นการแก้ไข
ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ 
ความรับผิดชอบ 

   1) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้ นําและผู้ตามท่ีดี เคารพความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล  
   2) มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม บนพืน้ฐานของตนเอง
และของกลุม่  
   3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้พฒันาตนเองและวิชาชีพ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1) สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 
ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
   2) สามารถใช้ทกัษะภาษาไทยและภาษาเพ่ือการส่ือสารอ่ืน ๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะพสัิย 
 

   1) สามารถแสดงทกัษะการเคล่ือนไหวและทกัษะกีฬาได้ถกูต้อง 
   2) มีการดแูลและพฒันาสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
   3) มีทกัษะการเป็นผู้ นําการออกกําลงักายและกีฬา 
   4) มีทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักาย 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 หมวด 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาควิชาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน ให้สอดคล้องกันตามกรอบ
มาตรฐานของหลกัสตูร ทําการทวนสอบโดยการประชมุตดัสินผลการเรียนร่วมกนั  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  
2548 หมวด 8 การขอรับและการให้ปริญญา ข้อ 38 และข้อ 39 (ภาคผนวก ก) 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      

จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจ
หลกัสตูร บทบาทของรายวิชาท่ีสอนในหลกัสตูร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน โดย 

1.1 กําหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพฒันาคณาจารย์ใหมข่องคณะพลศกึษา  

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งสําหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเก่ียวกับ
จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต  เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้
คําแนะนํานิสิตเก่ียวกับหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของคณะและการพฒันานิสิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 จดัการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือพฒันาอาจารย์ในด้านการจดัการเรียนการ
สอน การพฒันาส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล 

2.1.2 สนบัสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการสอน 
การใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบนั  

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงาน

ทางด้านวิจยั โดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่ง ๆ 
2.2.2 จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ  
2.2.3 ให้ทนุสนบัสนนุการไปเข้าร่วมประชมุเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในและตา่งประเทศ 
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดย ให้

ทนุการศกึษาในรูปแบบตา่ง ๆ สําหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5 จดัสมัมนาระดบัประเทศ/ นานาชาต ิ
2.2.6  สร้างสมัพนัธภาพกบัมหาวิทยาลยัในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

และพฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 จดัให้มีอาจารย์ประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลงักาย เพ่ือกํากบัทิศทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิเพ่ือการสร้างนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายท่ีมีคณุภาพ 

1.2 จดัให้มีการพฒันาหลกัสตูรอย่างตอ่เน่ือง ให้หลกัสตูรมีความทนัสมยั ทําการพิจารณา
ปรับปรุงเนือ้หาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และดชันีมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

1.3 จดัให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร ทําหน้าท่ีดแูล รับผิดชอบการบริหารจดัการการ
เรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และการติดตามประเมินผลหลกัสตูร ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลกัสตูร 
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1.4  จดัให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทําหน้าท่ี จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ี
รับผิดชอบให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
 คณะพลศึกษาจดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ตํารา ส่ือการ
เรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดคุรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2   ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดมิ 
 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตํารา ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น จากคณะพลศึกษา สํานักหอสมุด มศว 
องครักษ์ สํานกัส่ือและเทคโนโลยี สํานกัคอมพิวเตอร์  

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และตํารา ไปยงั 

สํานกัหอสมดุ มศว องครักษ์ เพ่ือทําการจดัซือ้ 
2.3.2 จดัสรรงบประมาณและสนบัสนนุการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน  
2.3.3 จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2.4.2 จดัระบบตดิตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
       การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดให้อาจารย์ใหมต้่องมีคณุวฒุิและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาในหลกัสตูร 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องร่วมกันในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิต
เป็นไปตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
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3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
  ในกรณีท่ีคณะพลศึกษามีอาจารย์ประจําไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ให้แต่งตั ง้
คณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคณุวฒุิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ีสอดคล้องกบัรายวิชานัน้ 
ๆ ในหลกัสตูร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ให้มีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ เพ่ือทําหน้าท่ีประสานการดําเนินงานของหลกัสูตรภายใน
และระหวา่งคณะพลศกึษา สถานท่ีและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยมีคณุวฒุิไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
มีการพฒันาบคุลากรให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ  

สามารถสนบัสนนุบคุลากรสายวิชาการหรือหนว่ยงานให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยการเข้ารับการ
อบรม การศกึษาดงูาน 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
5.1.1  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและคําปรึกษาใน

การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตวั การพฒันาทกัษะชีวิต การปฏิบตัิตนในระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืน ๆ 

5.1.2 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

5.2.1  นิสิตสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขออทุธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล หรือปัญหาการจดัการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  

5.2.2  จดัชอ่งทางรับคําร้องเพ่ือการขออทุธรณ์ของนิสิต 
5.2.3  จดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนิสิต 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

6.1 มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปีเพ่ือนําข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร 
6.2 มีการสํารวจการได้งานทําของบณัฑิตทกุปี 
6.3 มีการสํารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน และสงัคม 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ
ประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

(3) อาจารย์ประจํามีสว่นร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนผล
การดําเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

(4) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิด
สอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

(6) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ของปีก่อนหน้า 

 x x x x 

(8) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

x x x x x 

(9) อาจารย์ใหมท่กุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จดัการเรียนการสอน (เฉพาะปีท่ีมีการรับอาจารย์ใหม่) 

x x x x x 

(10) อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

x x x x x 

(11) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการพฒันาด้าน
การ และ/หรือวิชาชีพ  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x x x 

(12) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่
คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   x x 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  
 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(13) จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูรไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของจํานวนนิสิตท่ีคงอยูใ่นชัน้ปีท่ี 2 

   x  

(14) จํานวนนิสิตท่ีรับเข้าเป็นไปตามแผน x x x x x 
(15) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
  (หลงัจากบณัฑิตสําเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปี) 

    x 

(16) ร้อยละของบณัฑิตมีงานทําภายใน 1 ปี หลงัจากสําเร็จการศกึษา 
ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 

    x 

(17) บณัฑิตท่ีได้งานทําได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี ก.พ. 
กําหนด  

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัง้ใน

และนอกชัน้เรียน 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 
1.1.5 ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยทุธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบนั 
2.2 ประเมินหลกัสูตรในแตล่ะปีการศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจดัการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต  
2.3 ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคณุภาพการศกึษาประจําทุกปี ตามตวับง่ชี ้(Key Performance Indicators) ในหมวด
ท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาในระดบั
ภาควิชา โดยคณบดีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกภาควิชาและสถาบนั 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 จดัทํารายงานการประเมินหลกัสตูร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่ง ๆ  คณาจารย์และผู้ เก่ียวข้อง 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง  
4.3 เชิญผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลกัสตูรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
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ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2548 
 
 
 
 
 
 

ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วย การศกึษา ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 
-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ให้มีความเหมาะสม และเพ่ือให้การจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  16(2) แหง่พระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2541 สภา
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
          ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
          ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป  
          ข้อ 3 ให้ยกเลกิข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2543 บรรดา
ระเบยีบ ข้อบงัคบั คําสัง่หรือประกาศหรือมติอ่ืนใดในสว่นที่กําหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบั         
ข้อบงัคบันี ้  ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
           ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี ้

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
“สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วยสภาวชิาการ  พ.ศ. 2543 
“อธิการบด”ี หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
“คณะ ” หมายความวา่ คณะซึง่เป็นสว่นราชการ  ตามมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัิ  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง  สว่นงานในกํากบัของมหาวทิยาลยัตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ด้วย สว่นงานในกํากบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภาควชิา  หรือ สาขาวชิา ” หมายความวา่ ภาควชิา หรือ สาขาวชิา  ของมหาวทิยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒ ซึง่เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั หรือตามประกาศของสภามหาวทิยาลยั 

“คณบดี ” หมายความวา่  คณบดีหรือตําแหน่งที่เทียบเทา่ ซึง่เป็นสว่นราชการของ  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  และให้หมายความถึงบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งที่
เทียบเทา่ของสว่นงานในกํากบัของมหาวทิยาลยัด้วย 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศกึษา 

ข้อ 6 ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1 การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บง่ภาค หนึ่งปีการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อย

กวา่ 30 สปัดาห์ 
6.2 การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี  ้

6.2.1 การศกึษาระบบทวภิาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ  หนึ่ง
ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15  สปัดาห์ 

6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษา  
ปกต ิหนึ่งภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์ 

6.2.3 การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษา  
ปกต ิหนึ่งภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดรู้อนเป็นพิเศษได้ 
6.3 การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรู้อน  เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษาโดยมี

ระยะเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ 
จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตล่ะรายวชิาตามการจดัการศกึษาข้างต้น  ให้มีจํานวน  

ชัว่โมงการเรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8 
ในการจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชดุวชิา ( Modular System) ซึง่เป็นการจดั  

การเรียนการสอนเป็นชว่งเวลาชว่งละหนึ่งรายวชิาหรือหลายรายวชิาก็ได้ 
ให้แต่ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศกึษาแบบใด  
ข้อ 7 การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต  ต้องจดัการเรียนการสอนไมน้่อย

กวา่ 15 ชัว่โมง การจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
7.1 การศกึษาแบบเต็มเวลา ( Full Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวชิาในแตล่ะภาค  

การศกึษาไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกิต แตไ่มเ่กิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสติมีหน่วยกิตที่เหลอืสาํหรับลงทะเบยีนตาม
หลกัสตูรน้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 

7.2 การศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวชิาไมเ่กิน 9 หน่วยกิต 
สาํหรับหลกัสตูรที่จดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไมใ่ชร่ะบบทวภิาค  

ให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวภิาคข้างต้น 
ข้อ  8 หน่วยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศกึษาที่นิสติได้รับ  แตล่ะรายวชิา  

จะมีหน่วยกิตกําหนดไว้ ดงันี ้
8.1 รายวชิาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

หรือไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
8.2 รายวชิาภาคปฏิบตัิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  หรือไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมง

ตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค  
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8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ 45 ถึง 
135 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 
8.4 การปฏิบตัิการในสถานศกึษาหรือปฏิบตัิตามคลนิิก ที่ใช้เวลาปฏิบตัิงาน 3 

ถึง 12  ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
8.5 การศกึษาด้วยตนเอง ( Self Study) ที่ใช้เวลาศกึษาด้วยตนเองจากสือ่การเรียนตามที่อาจารย์

ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศกึษา  1 ถึง 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ  ให้มีคา่
เทา่กบั 1 หน่วยกิต ตามระบบทวภิาค 

สาํหรับรายวชิาที่จดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ  ที่ไมใ่ชร่ะบบทวภิาค ตามข้อ  6.2 เทียบคา่หน่วยกิตกบัชัว่โมง
การศกึษาให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวภิาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศกึษา 

ข้อ 9 จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศกึษา ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี มีดงันี ้
9.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 120 หน่วยกิต ใช้ 

เวลาศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 12  ปีการศกึษา สาํหรับการลงทะเบยีน
เรียนไมเ่ต็มเวลา 

9.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 150 หน่วยกิต  ใช้เวลาศกึษา     ไม่
เกิน 10 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 15  ปีการศกึษา สาํหรับการลงทะเบยีนเรียนไมเ่ต็ม
เวลา  

9.3 หลกัสตูรปริญญาตรี ( ไมน้่อยกวา่ 6 ปี) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 180 หน่วยกิต  ใช้เวลา
ศกึษาไมเ่กิน 12 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 18 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียน
ไมเ่ต็มเวลา 

9.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 72 หน่วยกิตใช้เวลาศกึษาไม่
เกิน 4 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน   6 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนไมเ่ต็ม
เวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง)  จะต้องถือเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรปริญญาตรีและจะต้อง สะท้อน
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปริญญาตรีนัน้  ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบคุําวา่ “ตอ่เน่ือง ” ไว้ในวงเลบ็ตอ่ท้ายช่ือ
หลกัสตูร 

9.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้)  มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 120 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษาสาํหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาและไมเ่กิน 12 ปีการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบยีนเรียน
ไมเ่ต็มเวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้)  สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของ
ผู้ เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบที่มหาวทิยาลยักําหนด  
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ข้อ 10 การนบัเวลาการศกึษา ให้นบัจากวนัที่เปิดภาคการศกึษาแรกที่รับเข้าศกึษาในหลกัสตูรนัน้ 
ข้อ 11 โครงสร้างหลกัสตูร ประกอบด้วยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะหมวดวชิาเลอืกเสรี 

โดยมีสดัสว่นจํานวนหน่วยกิตของแตล่ะหมวดวชิา ดงันี ้
11.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 
11.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วชิาแกน วชิาเฉพาะด้าน วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

และวชิาชีพ ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดงันี ้
11.2.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่  84  หน่วยกิต 
11.2.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่  114  หน่วยกิต 
11.2.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่  144  หน่วยกิต 
11.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่  42  หน่วยกิต 
11.2.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไมน้่อยกวา่ 84 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะอาจจดัในลกัษณะวชิาเอกเดี่ยว วชิาเอกคู่  หรือวชิาเอกและวชิาโทก็ได้  
โดยวชิาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต และวชิาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไมน้่อยกวา่ 15 หน่วยกิต  
ในกรณีที่จดัหลกัสตูรแบบวชิาเอกคูต้่องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต  ของวชิาเอกอีกไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวน
หน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 150 หน่วยกิต 

11.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี หมายถึง รายวชิาใดๆ  ที่เปิดโอกาสให้นิสติเลอืกเรียนในหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตรี ตามที่มหาวทิยาลยักําหนด โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต 

11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั  โดยไมน่บัหน่วย
กิต 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต  

ข้อ 12 คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา 
12.1 สาํเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 
12.2 สาํเร็จการศกึษา ขัน้อนปุริญญาหรือเทียบเทา่สาํหรับหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) 
12.3 คณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วธีิดงัตอ่ไปนี ้
13.1 สอบคดัเลอืก  
13.2 คดัเลอืก 
13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน  
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวทิยาลยัหรือโครงการพิเศษของมหาวทิยาลยั  

ข้อ 14 การขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติ  ผู้ที่ผา่นการรับเข้าเป็นนิสติต้องมารายงานตวั  พร้อมหลกัฐานที่มหาวทิยาลยั
กําหนด โดยชําระเงินคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามวนั เวลา และสถานที่ที่มหาวทิยาลยักําหนด  
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ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป นนิสิตตามวัน เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด เป นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป นนิสิต  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป นลายลักษณ์อักษร   ใน
วันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของ 
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ใดลงทะเบียน

เรียน หรือ ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด  ภายในกําหนดเวลาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป นกรณีพิเศษ 
จากคณบดี  ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์  นับจากวันเป ด

ภาคการศึกษา 
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชานิสิตต้องเรียน  รายวิชา

ดังกล่าวมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 
ข้อ 17  จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ 

17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ 
ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต  
สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค  ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

17.3 นิสิตอาจย่ืนคําร้องขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

17.4 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร  มีจํานวนหน่วยกิตตํ่า กว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจํานวนหน่วยกิตที่เหลือได้   สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่
ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป นลายลักษณ์อักษร 
18.2 จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม 
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18.3 รายวิชาที่เรียนเป นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจํานวนหน่วยกิตที่ต่ําสุดแต่ไม่
เกินจํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป นหน่วยกิต  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ 

18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป นพิเศษ 
โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนคําร้องก่อนสอบปลายภาค  ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  โดยการอนุมัติ
จากคณบดี 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ  จึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา 
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A ดีเย่ียม  (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0.0 

 
21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป นค่าระดับขั้น 

ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝ กงาน/เป นที่พอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝ กงาน/ไม่เป นที่พอใจ 

AU การเรียนเป นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 
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21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
21.3.1 นิสิตสอบตก 
21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
21.3.5 เปล่ียนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

21.4 การให้ S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต  แต่คณะเห็นว่าไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น  หรือการประเมินผลการฝ กงานที่มิได้กําหนดเป นรายวิชาให้ใช้  
สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  
จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 
21.5 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 

21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป วย  
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต  
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 

21.6 การดําเนินการแก้ I นิสิตจะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จส้ิน  
ภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกําหนดดังกล่าว  ผู้สอนจะเปล่ียนสัญลักษณ์ I เป นค่าระดับขั้น E 
ทันที 

21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นรายวิชาในหลักสูตร
กําหนดไว้เป นอย่างอื่น 

21.8 การให้ W จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 
21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27 
21.8.3 นิสิตถูกส่ังพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปล่ียนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจาก  

การป วย หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่ส้ินสุด 
21.9 การให้ AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป นพิเศษ  โดยไม่นับ

หน่วยกิต ตามข้อ 18 
21.10 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา 
21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมสําหรับนิสิตที่รับโอนจากสถาบันอุดมศึกษา

อื่น เมื่อสําเร็จการศึกษาให้ดําเนินการดังนี้ 
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21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน  โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย 

21.12.2 คํานวณค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก 

รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
หรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด 

ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป น E ไม่ต้องเรียนซ้ําในรายวิชาดังกล่าวได้ 
22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบังคับของ

วิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม  นิสิตจะต้องเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้   ใน
การเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา  หรือหัวหน้าสาขาวิชา  หรือประธานหลักสูตรของ
วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัดวิชาที่เลือกเรียนแทน
นี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือ 
หมวดวิชาโทใหม่ 

ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการคํานวณค่าระดับขั้นเฉล่ีย 
23.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้นเฉล่ียให้นับจากรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลการศึกษาเป นค่าระดับขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
23.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ

ตของรายวิชาที่สอบได้ ต้ังแต่ระดับ D  ขึ้นไปเท่านั้น 
23.3 ค่าระดับขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ให้คํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น  โดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป นตัวต้ัง  
หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 

23.4 ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาค
การศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น  ของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

23.5 การคํานวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้คํานวณ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

23.6   ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด  ไม่ต้องนํารายวิชานั้นมาคํานวณค่าระดับขั้นเฉล่ีย
รายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล 

ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษานิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดังนี้ 
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24.1    ตกในรายวิชานั้น หรือ 
24.2 ตกในรายวิชานั้น  และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือเล่ือนการเสนอชื่อขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ป การศึกษา หรือ 
24.3   พ้นจากสภาพนิสิต 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก  

ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป นดังนี้ 
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป น 2 ประเภท ดังนี้ 

25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 
25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป นนิสิตของมหาวิทยาลัย

และเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  
25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  เพื่อนําหน่วยกิต ไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด  
25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้า

ร่วมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป นนิสิตสามัญ  
ข้อ 26 การจําแนกสภาพนิสิต 
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 

26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป นภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตที่สอบได้ค่า
ระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า  2.00 

26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต้ังแต่  1.50-1.99 แต่ยังไม่พ้น
สภาพนิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  

การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 2 นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา  
นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้นําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 27 การลาพักการเรียน 
27.1 นิสิตอาจย่ืนคําร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจําการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือรับการเตรียมพล  

27.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน 

27.1.3 เจ็บป วยจนต้องรักษาตัวเป นเวลานานตามคําส่ังแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์  
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27.1.4 มีเหตุจําเป นส่วนตัว อาจย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา 

27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องย่ืนคําร้องภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันเป ดภาคเรียน  และจะต้อง
ชําระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตของภาคการศึกษานั้น  และให้คณบดีเป นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน  

27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา  ถ้านิสิตยังมีความจําเป นที่จะต้องขอลา
พักการเรียนต่อไปอีก ให้ย่ืนคําร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
ข้อ 28 การลาออก 

นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้ย่ืนคําร้องต่อคณะที่นิสิตศึกษาอยู่
และให้คณบดีเป นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต 
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39 
29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป นนิสิตใหม่  
ยกเว้น กรณีตามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 

29.3.2 ไม่ชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2 
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 
29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.50 
29.3.5 เป นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.75 เป นเวลา 2 ภาค

การศึกษาต่อเนื่องกัน 
29.3.6 เป นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
29.3.7 ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้  

ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.00 
29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกส่ังให้พ้นจากสภาพนิสิต 
29.3.9 มีความประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท  หรือ

ความผิดลหุโทษ  
29.4 ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต  

ข้อ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 
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30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป นอย่างย่ิง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปล่ียนสถานภาพ
ตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้  ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง  ๆ  รวมทั้ง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพให้ถูกต้อง 

30.2 นิสิตที่เปล่ียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้  จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป 
การศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปล่ียนใหม่อย่างน้อย 1 ป การศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา  

ข้อ 31 การย้ายคณะ 
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป นอย่างย่ิง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้ทั้งนี้

นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 
31.2 นิสิตต้องย่ืนคําร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาที่ประสงค์จะย้ายการพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เก่ียวข้องและเป นไปตามระเบียบของคณะ
นั้น ๆ การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้นํามาคํานวณค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมด้วย 
31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 
นิสิตสามารถเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโทได้  โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาค  

หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างย่ิง
เท่านั้น และเมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  ต้องเป นสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา  หรือประธานหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน  อุดมศึกษา
อื่นตามข้อ 34.1 ให้เป นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ  ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี  
มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือว่าเป นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี 

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไข และวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด 
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการ

เทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36 
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35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป การศึกษาแต่
ต้องไม่เกิน 2 เท่าของกําหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จํานวนหน่วยกิตที่เหลือ และ 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร   จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา  แต่
ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษาให้ใช้เกณฑ์ ดังนี ้
36.1 เป นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
36.2 เป นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาที่ขอเทียบ 
36.3 เป นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ป  นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา 
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่าระดับ

ขั้นเฉล่ีย 2.00 หรือเทียบเท่า 
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน  หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไม่ตํ่ากว่า

ระดับขั้น B หรือค่าระดับขั้นเฉล่ีย 3.00  หรือเทียบเท่า และเป นไปตามเกณฑ์และข้อกําหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบ
โอน 

36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่
นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระทําได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
กิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

36.8 ในกรณีจําเป นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้ได้
ทั้งหมดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป นราย ๆ ไป 

ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัด
มาตรฐานได ้ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเป นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนของมหาวิทยาลัย 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา  

ข้อ 38 การขอรับปริญญา 
ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  ให้แสดงความจํานงขอรับปริญญาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน 
ข้อ 39 การให้ปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจํานงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี  เสนอชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

39.1 ปริญญาบัณฑิต 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
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39.1.1 สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

39.1.2 ได้รับการประเมินผล Sในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด  สําหรับ
หลักสูตรที่มีการกําหนดไว้ 

39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า  2.00 ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและ
การศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องกําหนด ให้มีค่า เทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้อง
เป นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติดังนี้ 

39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาที่กําหนดไว้  

ในหลักสูตรทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป 
39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากว่า C 

39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติดังนี้ 

39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับ

ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.60 ขึ้นไป 
39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดตํ่ากว่า C 

 
หมวด 9 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  

ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
40.1 การบริหารหลักสูตร 
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
40.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 
40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ป  

ข้อ 42 หลักสูตรที่จะเป ดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ ประจําหลักสูตร 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า  5 คน โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เป ดสอน  และในจํานวนนี้ต้องเป นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป นผู้ 
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ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทัง้นีอ้าจารย์ประจําในแต่ละหลกัสตูร จะ
เป็นอาจารย์ประจําเกินกวา่ 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ 

อาจารย์ประจําหลกัสตูร หมายถึงบคุลากรของมหาวิทยาลยัที่มีหน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวิจัย  
และปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูรที่เปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหว่างสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั  อาจารย์ประจําของ
สถาบนัในความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

ข้อ 43 ให้ทกุหลกัสตูรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรจะต้องเป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน  
การพฒันาหลกัสตูร และการติดตามประเมินผลหลกัสตูร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

บทเฉพาะกาล 
ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบงัคบันีข้ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษา ระดบัปริญญาตรีฉบบัก่อน 

โดยที่ข้อความเดิมเอือ้ประโยชน์แก่นิสติที่เข้าศกึษา ในขณะท่ีข้อบงัคบัฉบบันัน้มีผลบงัคบัใช้ ให้อธิการบดมีีอํานาจ
พิจารณาใช้ข้อบงัคบัเดิมได้ จนกวา่นิสตินัน้จะพ้นสภาพนิสติ 
 ประกาศ ณ  วนัที่  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 
 
 
       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
     นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข. สรุปการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี เรืองไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 

ณ ห้องประชุม 305 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี เรืองไทย ได้ให้รายละเอียดข้อเสนอแนะดงันี ้
1. หน้าท่ี 7 ข้อ 13.3 การบริหารจดัการ “คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ” ใช้บคุคลกลุม่

เดียวกบัอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรหรือไม ่ถ้าใชค่วรจะกําหนดเป็น อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
เพราะเป็นบทบาทท่ีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการตามท่ี สกอ.กําหนด 

2. จํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร คอ่นข้างมาก เพราะเกณฑ์ของกระทรวงศกึษาธิการกําหนด
ไว้ 120 หนว่ยกิต ควรจะมีการปรับลด ซึง่หากดจูากตวัอย่างแผนการศกึษา นา่จะยบุรวมบางรายวิชา
เข้าด้วยกนั เชน่ 

- พลว 221 (2 หนว่ยกิต) กบั พลว 222 (2 หนว่ยกิต) นา่จะรวมกนั แล้วจดั 3 หนว่ยกิต   
- วิชา พลว 322 กบั พลว 327  
- วิชา พลว 324 กบั พลว 328 
- วิชา พลว 326 การจดัการทางการกีฬา กบั มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่จําเป็นต้องให้

เรียนทัง้ 2 วิชาหรือไม ่(รายวิชาทัง้สองเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร) เป็นต้น  
หรือจดัเป็นกลุม่วิชาให้เลือก เชน่ เน้นกลุม่วิชาทางความเป็นเลิศทางการกีฬา และเน้นกลุม่

วิชาการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ เพราะวา่นิสิตท่ีเข้ามาศกึษานัน้ เช่ือวา่มีความสนใจท่ีแตกตา่งกนั 
นิสิตจะได้ไมต้่องเรียนทัง้สองด้าน แตใ่ห้เลือกลงในสิ่งท่ีตนชอบและมีความถนดัได้ตามกลุม่รายวิชาท่ี
จดัไว้ ซึง่จะได้ก่อให้เกิดความเช่ียวชาญจริง ๆ 

3. หน้า 61- 66 การกําหนดความรับผิดชอบหลกั และความรับผิดชอบรอง ใน Curriculum 
Mapping ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
ฯ และทกัษะวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร ฯ ควรกําหนดให้มีความรับผิดชอบหลกั อยา่งน้อย 1 ข้อ 
(รายวิชาในหน้าอ่ืน ๆ ท่ีมาได้กําหนดไว้ก็ควรกําหนดเชน่กนั) 
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โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี วิดจายา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหดิล 

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุม 305 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วารี วิดจายา ได้ให้รายละเอียดข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
1.  จํานวนหน่วยกิตของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกกําลงักายทัง้หมด 145 หนว่ยกิต คอ่นข้างเยอะมาก ถึงแม้วา่สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาจะ
กําหนดให้ไมน้่อยกวา่ 120 หนว่ยกิตก็จริง ควรจะมีการปรับจํานวนหนว่ยกิตลดลง โดยการปรับแก้ให้มี
การรวมกนัในบางวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ อาทิเชน่ 

- รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพ 2 และ 3 ซึง่ในรายละเอียดของรายวิชาคล้ายกนัมากโดยอาจจ ะ
รวมกนัแล้วปรับเป็น 3 หน่วยกิต  
  -  รายวิชา พลว 324 การทดสอบและการกําหนดการออกกําลงักาย กบั รายวิชา พลว 328 การ
ประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา โดยอาจจะรวมกนัแล้วปรับเป็น 3 หน่วยกิต  

- รายวิชา พลว 223 การพฒันากา รเคล่ือนไหว กบั รายวิชา พลว 227 การเรียนรู้และ
ความสามารถในการแสดงออก โดยอาจจะรวมกนัแล้วปรับเป็น 3 หนว่ยกิต  

2.  หน้า 56 เร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านข้อ 2 วิชาพืน้ฐานวิชาชีพของ Mapping 
ในสว่นของวิชาพลก 101 102 111 112 น่าจะมีการใช้จดุดําท่ีเป็นความรับผิดชอบหลกัในทกัษะทาง
ปัญญาของสว่นย่อย 2  ได้เน่ืองจากต้องมีพืน้ฐานด้านความรู้และทกัษะทางปัญญาของพืน้ฐานทาง

วิชาชีพมาเป็นหลกัในการช่วยแก้ปัญหา  
3.  รายวิชา พลว 227 การเรียนรู้และความสามารถในการแสดงออก ( Motor Learning and 

Performance) รายวิชา พลว 327 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา  )tropS P epnoprofre T poififr(  
รายวิชา พลว 446 โภชนาการเพ่ือสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย (Nutrition for Health and Fitness) 
จากทัง้ 3 รายวิชานี ้ภาษา องักฤษและภาษาไทยใช้ไมต่รงกนั ควรจะมีการปรับให้ถกูต้อง 

4. โดยภาพรวมหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและมีวิชาเฉพาะทางให้นิสิตมีตวัเลือกได้
คอ่นข้างเยอะดีมาก  
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โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุม 305 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร ได้ให้รายละเอียดข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. จํานวนหน่วยกิตของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลงักายทัง้หมด 145 หนว่ยกิต หากเปรียบเทียบกบัหลกัสตูรเดมิจากท่ีมีจํานวน 130 หนว่ยกิต 
จะเห็นได้วา่มีวิชาเพิ่มขึน้คอ่นข้างเยอะ ทําให้จํานวนหน่วยกิตเพิ่มขึน้ จงึเสนอแนะให้มีการปรับลด
รายวิชาลงโดยการปรับแก้ให้มีการรวมกนัในบางรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะซึง่มีเนือ้หาวิชาคล้ายคลงึ
กนั หรือปรับไปเป็นวิชาชีพ (เลือก) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีชว่งเวลาในการทํากิจกรรมเสริม 
เพิ่มประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

2. แก้ไขการพิมพ์ในบางจดุซึ่งยงัมีข้อผิดพลาดอยู่ให้ถกูต้อง 
3. เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและการออกกําลงักาย ซึง่มีต้นแบบในการกําหนดรายวิชาตา่ง ๆ เพ่ือบรรจลุงในหลกัสตูรอยา่ง
ชดัเจน โดยภาพรวมแล้วเป็นหลกัสตูรท่ีอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และมีวิชาชีพเฉพาะทางให้นิสิตเลือกได้
หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 129 

โดย อาจารย์ ดร. คุณัตว์ พธิพรชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องประชุม 305 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
อาจารย์ ดร. คณุตัว์ พิธพรชยักลุ ได้ให้รายละเอียดข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 1. เสนอแนะให้มีการปรับลดรายวิชาลงโดยการปรับแก้ให้มีการรวมกนัในบางรายวิชาของ
หมวดวิชาเฉพาะซึง่มีเนือ้หาวิชาคล้ายคลงึกนั หรือปรับไปเป็นวิชาชีพ (เลือก) เน่ืองจากจํานวนหนว่ยกิ
ตของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายทัง้หมด 145 
หนว่ยกิต คอ่นข้างเยอะ 
 2. แก้ไขการพิมพ์ในบางจดุซึ่งยงัมีข้อผิดพลาดอยู่ให้ถกูต้อง 

3. โดยภาพรวมหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้
สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย การมีต้นแบบในการ
กําหนดรายวิชาตา่ง ๆ เพ่ือบรรจลุงในหลกัสตูร ทําให้การปรับปรุงหลกัสตูรง่ายขึน้และรายวิชาตา่ง ๆ มี
ความคล้ายคลงึกบัหลกัสตูรท่ีปรับปรุงครัง้ท่ีแล้ว นอกจากนีย้งัมีวิชาเฉพาะทางให้นิสิตมีตวัเลือกได้
คอ่นข้างเยอะ  
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ค. ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ประวัตส่ิวนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายเกริกวิทย์ พงศ์ศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศกึษา 
โทรศัพท์  02-649-5000 ตอ่ 2 2512 
E-mail   krirkwit@swu.ac.th   
 
ประวัตกิารศึกษา 
2549 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2547 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ประวัตกิารฝึกอบรม 

2012 The 3rd International Conference on Sportss and Exercise Science, Bangkok, Thailand. 

2010 The 2nd International Conference on Sportss and Exercise Science, Chiang Mai, Thailand. 

2007 Sportss Science Workshop on “Muscle Coaching” March 12-15, 2007 Bangkok, 
Thailand. 

2005 Scientific Congress of The 1st Asian Indoor Games “The Challenging Role of Sportss  
 Science for Better Sportss Performance” October 17-19, 2005  Bangkok, Thailand. 
2005 Sportss Science Workshop on “UK Sportss Science : Road to Champion in Football”  

July 25-28, 2005 Bangkok, Thailand. 
2004 Rehabilitation through Adapted Physical Activity and Sports for Children and Youth  
 Affected by the Tsunami in Southeast  Asia. October 28-30, 2004  Bangkok, Thailand. 

 
สาขาที่เช่ียวชาญ 
 วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย 
 
 
 
 



 131 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
1. ประภาพิมนต์ ปริวตัิ; เกริกวิทย์ พงศ์ศรี; และวรงค์ สพุร.  (2555).  ผลของการออกก าลงักายอย่าง 

หนกัแบบเฉียบพลนัและแบบความหนกัคงทีต่่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนวาโซเพรสซินและ
อนัโดสเตอโรน. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ทนุวิจยังบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา 
ประจําปี 2555. (อยู่ระหวา่งการดําเนินการ) 

2. นิลมณี ศรีบญุนา; ดฏิฐชยั จนัทร์คณุา; ยทุธนา เรียนสร้อย; ธนกร ไขม่สุิก; เอกรัตน์ อ่อนน้อม; และ 
เกริกวิทย์ พงศ์ศรี. (2555).  สมรรถภาพทางกาย ความรู้สึกเมื่อยลา้ และการบาดเจ็บจาก
การฝึกซ้อมและแข่งขนัในนกัฟตุบอลมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. มหาวิทยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม. ทนุวจิยังบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั ฯ ประจําปี 2555. (อยูร่ะหว่างการ
ดําเนินการ) 

3. ถนอมศกัดิ ์เสนาคํา;  ศริิเชษฐ์ พลูทิพายานนท์; เกริกวิทย์ พงศ์ศรี; และ วชัระ สอนดี.  (2554). การ 
ใช้พลงังานในขณะออกก าลงักายดว้ยการเล่นวีดีโอเกม. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ทนุ
วิจยังบประมาณแผน่ดิน ประจําปี 2552. (อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ) 

4. พนัธ์วิรา ขวญับรูณาจนัทร์; วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; จีรนนัท์ โพธ์ิเจริญ; และ เกริกวิทย์ พงศ์ศรี.   
(2552). ผลของโปรแกรมการฝึกยืดเหยียดควบคู่กบัความแข็งแรงทีมี่ผลต่อระยะทางของการตี 
กอล์ฟ. งานวิจยั (วิทยาศาสตร์การกีฬา). นครนายก: สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์การ 
กีฬาและการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากการกีฬาแหง่ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) 

5. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี; ดศิพล บปุผาชาติ; และ อาทิตย์ ปัญญาคํา.  (2550).  รูปแบบของอตัราการเตน้ 
ของหวัใจ ความแปรปรวนของอตัราการเตน้ของหวัใจ และระยะทางการเคลื่อนที่ของนกักีฬา 
สนกุเกอร์ทีมชาติไทยระหว่างการแข่งขนัในหน่ึงเกม.  งานวิจยั (วิทยาศาสตร์การกีฬา).  
นครนายก: สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ. (ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากการกีฬาแหง่ประเทศไทย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2550) 

 
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลว 111 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายเบือ้งต้น    2(2-0-4) 
พลว 322  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย      2(1-2-3) 
พลว 451  การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา       2(1-2-3) 
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พลว 326  การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา      2(1-2-3) 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 1     2(1-2-3) 
พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 2     2(1-2-3) 
พลว 422  ภาคนิพนธ์         2(1-2-3) 
พลว 372 การจดัการแขง่ขนัและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา   2(2-0-4) 
พลว 452  หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักายสําหรับเยาวชน    2(1-2-3) 
พลป 443  จกัรยาน          1(0-2-1) 
พลป 242  ฟตุซอล          1(0-2-1) 
พลป 232  ฟตุบอล          1(0-2-1) 
พลก 472  การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย            6(0-18-0) 
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ประวัตส่ิวนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายประสิทธ์ิ ปีปทมุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศกึษา 
โทรศัพท์  02-649-5000 ตอ่ 2 2504 
E-mail   prasitp@swu.ac.th   
    
ประวัตกิารศึกษา 
2548 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2545 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

2012   The 3rd International Conference on Sportss and Exercise Science, Bangkok, Thailand. 

2010   The 2nd International Conference on Sportss and Exercise Science, Chiang Mai, Thailand. 

 
สาขาที่เช่ียวชาญ 
 วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย 
1. ประสิทธ์ิ ปีปทุม. (2552). ประสบการณ์การเรียนรู้และปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการเรียนรู้วิชาโยคะของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี . งานวิจยั (งานวิจยัในชัน้เรียน). อบุลราชธานี :  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. (ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณหมวดเงินรายได้  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

  
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลว 224  วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกําลงักาย     2(1-2-3) 
พลป 152 เทนนิส          1(0-2-1) 
พลป 226  โยคะเบือ้งต้น         1(0-2-1) 
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พลป 271 แอโรบิกแดนซ์          1(0-2-1) 
พลป 222  การฝึกด้วยนํา้หนกั 1        1(0-2-1) 
พลป 227 หะฐะ วินยาสะโยคะ        1(0-2-1)
พลป 225 การออกกําลงักายด้วยลกูบอล       1(0-2-1) 
พลป 321  พิลาทีส         1(0-2-1) 
พลป 322  ไท้จ๋ีชิกง         1(0-2-1) 
พลป 323  การออกกําลงักายด้วยไม้พลอง        1(0-2-1) 
พลป 326 การฝึกด้วยนํา้หนกั 2        1(0-2-1) 
พลป 327  กีฬาไม้คิว                                1(0-2-1) 
พลป 328 การออกกําลงักายแบบกลุม่       1(0-2-1) 
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ประวัตส่ิวนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวณฐัธิดา บงัเมฆ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศกึษา 
โทรศัพท์  02-649-5000 ตอ่ 2 2549 
E-mail   nutthida@swu.ac.th   
    
ประวัตกิารศึกษา 
2547 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2545 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สาขาที่เช่ียวชาญ 
 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย  
 
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
 
พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1     2(1-2-3) 
พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2     2(1-2-3) 
พลว 221  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 1      2(1-2-3) 
พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2     2(1-2-3) 
พลว 243  สงัคมวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย     2(2-0-4)  
พลว 342  กีฬาและกิจกรรมทางกายสําหรับเดก็      2(1-2-3) 
พลว 363 สรีรวิทยาการออกกําลงักายสําหรับกลุม่คนพิเศษ    2(2-0-4) 
พลป 241  วอลเลย์บอล         1(0-2-1) 
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ประวัตส่ิวนบุคคล 
 
ช่ือ-นามสกุล  นายศิริเชษฐ์ พลูทิพายานนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศกึษา 
โทรศัพท์  02-649-5000 ตอ่ 2 2549 
E-mail   sirichet@swu.ac.th    
 
ประวัตกิารศึกษา 
2551 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2548 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

2010 The 8th Certificate Course in Cardiac Rehabilitation, Hong Kong College of  
Cardiology  13-14 December 2010 

2010 The 3rd Asian Preventive Cardiology and Cardiac Rehabilitation Conference  
11-12 December 2010 

2553 โครงการมหาวิทยาลยั ไซเบอร์ไทย สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  ความรู้ 
พืน้ฐาน อีเลินนิ่ง และ วิชาเทคโนโลยีเพ่ือการนําสง่เนือ้หาในอีเลินนิ่ง 20 กมุภาพนัธ์ 2553 

2008 Certificate “Visual Hulls Motion Analysis System: Application and Development” Spicatek  
Technology, Hawaii, USA. October 2008 

2008 Computerized Exercise Machine for Training and Application   
14-15 October  2008 

2551 การอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมคัรเลน่ขัน้สงู โครงการ Olympic Solidarity 
สมาคมมวยสากลสมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย 10 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

2551 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพฒันา 
นกักีฬาสูค่วามเป็นเลิศ การกีฬาแหง่ประเทศไทย ภาค 3 1-3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 

2006 Certificate of Sports  Authority of Thailand “SPY VIDEO TECHNIC FOR  
INDIVIDUAL EVENT”  2-3 March, 2006 Bangkok, Thailand. 

2004 Certificate of Burapha University Seminar in “Exercise and Sports Science  
Research its’ application” , Chonburi, Thailand. 
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2004 Certificate of ICSSPE  Hand on Seminar in Rehabilitation through 
adapted physical activity and sports for children and youth affected by the Tsunami 

in South east Asia. October, 2004 Bangkok, Thailand. 

 
สาขาที่เช่ียวชาญ 
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬาและการออกกําลงักาย เทคโนโลยีทางการกีฬา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย   
1. พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ, ถนอมศกัดิ ์ เสนาคํา, บญุศกัดิ ์ หล่อพิพฒัน์, Gildeon B.Ariel,  

ศิริเชษฐ์  พูลทพิยานนท์ ( 2554). การพฒันาเคร่ืองทดสอบและฝึกกล้ามเนือ้แบบไอโซคิ 
เนตคิ ระบบไฮดรอลิกควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ทนุวิจยั 
งบประมาณแผน่ดนิ ประจําปี 2553. (อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ) 

2. สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ; ถนอมศกัดิ ์เสนาคํา; ประภาพิมนต์ ปริวตัิ; นชุรี เสนาคํา; ศิริเชษฐ์ พูล 

ทพิายานนท์; และปาริยา ปาริยะวทุธ์ิ.  (2554).  ผลการนอนในสภาวะออกซิเจนต ่าในระดบั 
ความสูงปานกลางที่ความดนับรรยากาศปกติต่อความเข้มข้นของฮอร์โมน อิเลคโทรโพลิทีน  
เม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบิน.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ทนุวจิยังบประมาณเงินรายได้ 
คณะพลศกึษา ประจําปี 2553. (อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ) 

3. ถนอมศกัดิ ์เสนาคํา;  ศิริเชษฐ์ พูลทพิายานนท์; เกริกวิทย์ พงศ์ศรี; และ วชัระ สอนดี.  (2554).  
การใช้พลงังานในขณะออกก าลงักายดว้ยการเล่นวีดีโอเกม. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทนุวจิยังบประมาณแผน่ดนิ ประจําปี 2552. (อยู่ระหวา่งการดําเนินการ) 

 
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลว 311  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา   2(1-2-3) 
พลว 321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา         2(1-2-3) 
พลว 331  การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 1     2(1-2-3) 
พลว 444  นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกําลงักาย    2(2-0-4) 
พลว 421  การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 2     2(1-2-3) 
พลว 422  ภาคนิพนธ์         2(1-2-3) 
พลว 241  กิจกรรมกลางแจ้ง        2(1-2-3) 
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ประวัตส่ิวนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวปาริยา ปาริยะวทุธ์ิ 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศกึษา 
โทรศัพท์  02-649-5000 ตอ่ 2 2549 
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รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
พลก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1     2(1-2-3)  
พลก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2     2(1-2-3)  
พลว 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย      2(1-2-3) 
พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกําลงักาย 2     2(1-2-3) 
พลว 422  การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬา 2     2(1-2-3) 
พลว 422  ภาคนิพนธ์         2(1-2-3) 
พลว 363 สรีรวิทยาการออกกําลงักายสําหรับกลุม่คนพิเศษ    2(1-2-3) 
พลป 282  เทควนัโด          1(0-2-1) 
พลป 481  คาราเต้โด้         1(0-2-1) 
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ง. เปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลประกอบ 
ชื่อหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 

ชื่อหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกก าลังกาย 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั 
มคอ.1 สาขาวชิา ฯ 

โครงสร้างหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร  
ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
    ไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต 

ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
    ไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการ
ปรับปรุง 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ     
    ไมน้่อยกวา่ 88 หนว่ยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ     
    ไมน้่อยกวา่ 95 หนว่ยกิต 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  13  เพิ่มจํานวนหนว่ย
กิต เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กบัมคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

    1. วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และ              
         คณิตศาสตร์พืน้ฐาน) 16  หนว่ยกิต 
    2. วิชาแกน   17  หนว่ยกิต 
    3. วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         
        55  หนว่ยกิต 

 1. วิชาพืน้ฐาน (วิทยาศาสตร์และ              
    คณิตศาสตร์พืน้ฐาน) 16  หนว่ยกิต 
 2. วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวชิาชีพ         
     79  หนว่ยกิต 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  13  ให้สอดคล้องกบั 
มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี         
    ไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี         
    ไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  13  (เหมือนเดมิ)  

ง.  หมวดวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
    6 หนว่ยกิต 

ง.  หมวดวชิาการฝึกประสบการณ์ 
     วิชาชีพ  6 หนว่ยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการ
ปรับปรุง 

จ. จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร     
    ไมน้่อยกวา่ 130 หนว่ยกิต 

จ. จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  
    ไมน้่อยกวา่ 137 หนว่ยกิต 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั 
มคอ.1 สาขาวชิา ฯ 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า 3 ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กบั มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

1. อาจารย์เกริกวิทย์ พงศ์ศรี 
2. อาจารย์ปาริยา ปาริยะวทุธ์ิ 
3. อาจารย์ศิริเชษฐ์ พลูทิพายานนท์ 
4. อาจารย์ประสทิธ์ิ ปีปทมุ 
5. อาจารย์ณฐัธิดา บงัเมฆ 

1. อาจารย์เกริกวิทย์ พงศ์ศรี 
2. อาจารย์ประสทิธ์ิ ปีปทมุ 
3. อาจารย์ณฐัธิดา บงัเมฆ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลประกอบ 
รหัสและชื่อวชิาเดิม ปรับเปลี่ยนรหัสและชื่อวชิา ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั 

มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

พลว 111  ปรัชญาและหลกัการออกกําลงั  
กายและการกีฬา  

พลว 111 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ  
ออกกําลงักายเบือ้งต้น  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  19 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 111  ในหน้า 44 

พลว 211  การพฒันาการเคลือ่นไหว พลว 223  การพฒันาการเคลือ่นไหว  ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 223  ในหน้า 47 

พลว 213  ชีวกลศาสตร์การเคลือ่นไหว พลว 321  ชีวกลศาสตร์การกีฬา ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 321  ในหน้า 48 

พลว 212  สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 1 พลว 221 สรีรวิทยาการกีฬาและ 
การออกกําลงักาย 1 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 221  ในหน้า 47 

พลว 214  สรีรวิทยาการออกกําลงักาย 2 พลว 222  สรีรวิทยาการกีฬาและ 
การออกกําลงักาย 2  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว222  ในหน้า 47 

พลว 215  หลกัการออกกําลงักายและการ 
ฝึกกีฬา  

พลว 322  หลกัการฝึกกีฬาและ 
การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 322  ในหน้า 48 

พลว 311  จิตวิทยาการออกกําลงักายและ 
การกีฬา  

พลว 225  จิตวิทยาการกีฬาและ 
 การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 225  ในหน้า 47 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลประกอบ 
รหัสและชื่อวชิาเดิม ปรับเปลี่ยนรหัสและชื่อวชิา ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั 

มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

พลว 312  สงัคมวิทยาการออกกําลงักาย 
และการกีฬา 

พลว 243  สงัคมวิทยาการกีฬาและ 
 การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 243  ในหน้า 50 

พลว 314  โภชนาการทางการกีฬา 
 

พลว 323  โภชนาการทางการกีฬาและ 
การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 323  ในหน้า 48 

พลว 315  การป้องกนัและการบาดเจ็บ 
ทางการกีฬา  

พลว 362  การป้องกนัและการบาดเจ็บ 
ทางการกีฬา  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 362  ในหน้า 51 

พลว 411  ภาคนิพนธ์  พลว 422  ภาคนิพนธ์  ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 422  ในหน้า 50 

พลว 222  ชีวเคมีสาํหรับวิทยาศาสตร์การ 
ออกกําลงักายและการกีฬา 

พลว 211  ชีวเคมีสาํหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  19 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 211  ในหน้า 45 

พลว 316  วจิยัทางวิทยาศาสตร์การออก 
กําลงักายและการกีฬา 

พลว 312  ระเบยีบวจิยัทางวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและการออกกําลงักาย 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  19 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 312  ในหน้า 46 

พลว 321  การสอนการออกกําลงักายและ 
การกีฬา  

พลว 224  วิทยวิธีการสอนกีฬาและ 
การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 224  ในหน้า 47 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555) เหตุผลประกอบ 
รหัสและชื่อวชิาเดิม ปรับเปลี่ยนรหัสและชื่อวชิา ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั 

มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลงักาย 

พลว 322  การทดสอบและการกําหนดการ 
ออกกําลงักาย 

พลว 324  การทดสอบและการกําหนด 
การออกกําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  20 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 324  ในหน้า 48 

พลว 421  นวตักรรมและเทคโนโลยี 
ทางการออกกําลงักายและการกีฬา   

พลว 444  นวตักรรมและเทคโนโลยี 
ทางการกีฬาและการออกกําลงักาย 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  22 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 444  ในหน้า 53 

พลว 341  ผู้นําการออกกําลงักายและ 
การกีฬา  

พลว 242 ผู้นําการกีฬาและการออก
กําลงักาย  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 242  ในหน้า 50 

พลว 343  การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทาง 
สถิติ  

พลว 311  การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทาง 
สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  19 คําอธิบายรายวิชา
พลว 311  ในหน้า 46 

พลว 441  การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการ 
กีฬา  

พลว 454 การฟืน้ฟสูมรรถภาพทาง 
การกีฬา    

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  22 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 454  ในหน้า 54 

พลว 442  กิจกรรมกลางแจ้ง  พลว 241  กิจกรรมกลางแจ้ง   ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 241  ในหน้า 50 

พลว 444  กีฬาและกิจกรรมทางกาย 
สาํหรับเด็ก  

พลว 342  กีฬาและกิจกรรมทางกาย 
สาํหรับเด็ก  

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า  21 คําอธิบายรายวิชา 
พลว 342  ในหน้า 51 
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เหตุผลประกอบ 

พลว 112 ปรัชญาการกีฬาและการออกกําลงักาย ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายดู
รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  หน้า  
19-27  คําอธิบายรายวิชา พลว 112 พลว 113 พลว 
325  พลว 326  พลว 331  พลว 341 พลว 351 พลว 
361 พลว 363 พลว 364 พลว 371 พลว 372 พลว 421  
พลว 422 พลว 441 พลว 442 พลว 443  พลว 451 
พลว 452 พลว 453 พลว 461 พลว 462 พลว 463 พลว 
471  พลว 472 พลว 473  พลป 327  พลป 328 พลป 
443 ในหน้า 44-67  

พลว 113 โอลมิปิกนิยม 
พลว 325 การจดัการทางการกีฬา 
พลว 326 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 
พลว 331 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสาํหรับกีฬา 1  
พลว 341 จิตวิทยาสาํหรับการออกกําลงักายและสขุภาพ  
พลว 351 จิตวิทยาสาํหรับสมรรถภาพนกักีฬาชัน้เลศิ 

พลว 361 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา   
พลว 363 สรีรวิทยาการออกกําลงักายสาํหรับกลุม่คนพิเศษ 
พลว 364 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย 
พลว 371 องค์กรทางการกีฬา 
พลว 372 การจดัการแขง่ขนัและสิง่อํานวยความสะดวก 
 ทางการกีฬา 
พลว 421 การประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสาํหรับกีฬา 2 
พลว 422 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
พลว 441 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการกู้ ชีพ 
พลว 442 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย 
พลว 443 โภชนาการเพื่อสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย 
พลว 451 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา  
พลว 452 หลกัการฝึกกีฬาและการออกกําลงักายสาํหรับ 
เยาวชน   
พลว 453 ประยกุต์การนวดเพื่อการกีฬาและ 
การออกกําลงักาย   
พลว 461 สรีรวิทยาการออกกําลงักายคลนิิก  
พลว 462 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกบัการออกกําลงักาย  
พลว 463 การกําหนดโปรแกรมออกกําลงักายสาํหรับ 
กลุม่คนพิเศษ   
พลว 471 การประชาสมัพนัธ์ทางการกีฬา 
พลว 472 การสือ่สารทางการกีฬา  
พลว 473 การตลาดทางการกีฬา  
พลป 327  กีฬาไม้คิว 
พลป 328 การออกกําลงักายแบบกลุม่ 
พลป 443 จกัรยาน 
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พลป 374 เชียร์ลดีดิง้ ปรับปรุงให้สอดคล้องกบั มคอ.1 สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักายดู
รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555  หน้า  
19-27  คําอธิบายรายวิชา พลป 374  พลป 226  พลป 
227 พลก 106 พลก 203 พลก 306 พลก 206 พลก 
309 พลก 403 พลว 227 ในหน้า 44-67 
 
 
 

พลป 226  โยคะเบือ้งต้น 
พลป 227 หะฐะ วินยาสะโยคะ 
พลก 106 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
พลก 203 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 
พลก 306 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 
พลก 206  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 

พลก 309  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 
พลก 403  ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 
พลว 227 กีฬาอาเซยีนศกึษา 

 
สําหรับการปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นี ้ เป็นการปรับหลกัสตูรให้มีความสอดคล้องกบั มคอ. 1  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลงักาย โดยได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของหลกัสตูร 
รวมถึงรายวิชาตา่ง ๆ  เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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