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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0807
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
: Bachelor of Science Program in
Exercise and Sport Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)
B.Sc. (Exercise and Sport Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที1่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูฝ้ กึ สอนการออกกาลังกายและกีฬา (Exercise and Sport Trainer)
8.2 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจาองค์กรรัฐ/ เอกชน
8.3 ผูป้ ระกอบอาชีพให้บริการทางสุขภาพ เช่นผู้ประกอบการนวดทางการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ผูป้ ระกอบการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย
8.4 อาชีพอิสระ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายมณินทร
รักษ์บารุง

3-2007-008x-xxx-x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายปิตริ ัฐ
คงทองคา

3-8009-011xx-xx-x

อาจารย์

3

นางสาว
3-3301-015x-xxx-x
พัทธวรรณ ละโป้

อาจารย์

4

นายอภิรักษ์
วงษ์เหมภูมิ

3-1005-040x-xxx-x

อาจารย์

5

นายอทิติ
วลัญช์เพียร

3-7099-002x-xxx-x

อาจารย์

1
2

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด
วท.ม
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
Extention Education
พลศึกษา
พลศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2547
2541
2561
2552
2549
2562
2550
2546
2552
2540
2551
2541
2537
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการประมาณการประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นสู่กลุ่มประเทศที่มรี ายได้สูงหรือกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2031 – 2040 (พ.ศ. 2574 - 2583) หรือ 14 – 23 ปีข้างหน้า
(OECD, 2014) โดยจาเป็นที่ประเทศจะต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งใหญ่
เพื่อก้ าวให้พ้นกั บ ดั ก รายได้ป านกลาง (middle income trap) ไปสู่ก ารเป็นประเทศที่มีรายได้สูง เป็น
เหตุผลให้รัฐบาลผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อไปให้ถึงจุดหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายใน 20 ปีข้างหน้า การปรับ เปลี่ย นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับ การพัฒ นาไปสู่ก ารเป็ น
ประเทศในกลุ่มรายได้สูงมีการผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย 10 กลุ่ม โดยมีกลุ่ม
อุตสากรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬาหลัก ๆ 2 กลุ่มคือ
1. ด้ า นการแพทย์ ค รบวงจร ซึ่ ง รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น กลุ่ ม
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ อุตสาหกรรมสปาและฟิตเนสเซนเตอร์ การวิจัยยา การวิจัยอาหารเพื่อ
สุขภาพและสร้างสมรรถนะทางกีฬา การพัฒนาการนวดแผนไทย และการประยุกต์ใช้ศิลปะแม่ไม้มวย
ไทยในการให้บริการด้านสุขภาพ (สุวิทย์ เมษินทรีย์ : แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0)
2. ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ โดยการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) เป็น 1 ใน
5 กิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ, 2560) โดยมี สั ด ส่ ว นของ
อุตสาหกรรมดังนี้ การกินเพื่อสุขภาพ โภชนาการ การลดน้าหนัก 17.1 %, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 14.8% และการออกกาลังกาย และปรับสมดุลกาย-จิตใจ 14.3 %
นอกจากนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลยังพบว่าในปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
การกีฬายังคงมีมูลค่าสูงที่สุด กล่าวคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย ฟิตเนส สปา อุปกรณ์
และเสือ้ ผ้ากีฬา การแข่งขันกีฬา มีแนวโน้มสูงขึ้น 15 – 20 % มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 100,000 ล้านบาท
ยั ง ไม่ ร วมธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุข ภาพและการออกก าลั ง กายที่ มี มู ลค่ า ตลาดกว่า
4 – 50,000 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 27 ตุลาคม 2560)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬายังคง
เป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญ เป็นที่ต้องการของตลาดวิชาชีพสูง ดังนั้นจึงเป็นมีความจาเป็นที่จะต้อ ง
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วางแผนพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษามี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดวิชาชีพ สามารถเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากรายงานของ International Health Racquet & Sportsclub Association พบว่าสัดส่วน
ของประชากรไทยที่ใช้บริการฟิตเนสอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ซึ่งถือว่าต่ามากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย
ที่ มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 8 และต่ ากว่ า สั ด ส่ ว นของกลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ซึ่ง อยู่ที่ ร้ อ ยละ 15 ท าให้
อุตสาหกรรมฟิตเนสของไทยมีโอกาสขยายได้อีกหลายเท่าตัว และเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ค นที่มี
รายได้มากขึ้นท าให้ หั นมาใส่ใ จการดู แลสุข ภาพทางกายมากขึ้น ประกอบกั บ รายงานขององค์ ก าร
สหประชาชาติที่ระบุว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) และจะเข้าสู่สังคม
ผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์ (aged society) ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2021/ พ.ศ. 2564) (วาสนา อิ่มเอม และ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2557) ซึ่งผูค้ นจาเป็นต้องดูแลเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลจากภาวะเจ็บป่วย เพื่อจะได้มสี ุขภาพที่ดไี ด้อย่างยั่งยืน
ประกอบกับมีการผลักดันกฎหมายสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ในอนาคตผู้ที่จะทาหน้าที่ฝึกและสอน การออกกาลัง
กาย การกีฬา ที่จาเป็นต้องได้รับปริญญาบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดังนั้นจึงมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร
นี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
11. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มคี วามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เป็นหนึ่งในกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
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12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
363218
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
365212
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
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367200

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
248121
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
248331
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Activities and Sports for Health
248382
ผูก้ ากับลูกเสือ
3(1-4-3)
Scout Director
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรือคณะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานผู้จัดการรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้าที่
ประสานงานการวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนือ้ หาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สามารถพัฒนาศักยภาพ ทาง
กายและใจมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีความสมบูรณ์ถือเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากมนุษย์ถือเป็นทรัพยากร
หลักในการคิดค้น สร้าง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ พืน้ ฐานทางร่างกายของมนุษย์ เพื่อนา
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้พัฒนามากขึ้น โดย
ไม่ลืมที่จะคานึงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬา เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในส่วนอุตสาหกรรมการให้บริการ
สุขภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬาอย่างเป็นระบบ
1.3.2 สามารถประยุกต์ความรูท้ ี่ได้รับ นามาเสริมสร้างร่างกายของผู้คนให้แข็งแรง
สมบูรณ์และสามารถสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.3.3 มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยา
ศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬามาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง
1.3.4 มี ค วามสามารถในการน าภู มิ ปั ญ ญาของชาติ มาเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา เพื่อสร้างมูล ค่าทางด้านวัฒนธรรม
ให้ประเทศชาติและตนเอง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ.

กลยุทธ์
1.1 ติดตามปรับปรุงหลัก สู ตร
อย่างสม่าเสมอ
1.2 ประชุม/สัมมนา
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง

2.1 กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รียนใน
แบบประมวลรายวิชา
2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
2.3 พัฒนาสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 รายงานการประเมิ น
หลักสูตร
1.2 หลักสูตรที่มกี าร
ปรับปรุงตามเกณฑ์ สกอ.
1.3 เอกสารการประชุม

2.1 แบบประมวลรายวิชา
2.2 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.3 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนต่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.4 ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนต่อสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง
3. ปรับปรุงวิธีการวัด และการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการวางแผน 3.1 รายงานการประชุม
ประเมินผล
ดูแล และกากับการวัด และ
ของคณะกรรมการประจา
การประเมินผลในแต่ละ
หลักสูตร
รายวิชา
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ 4.1 กลุ่มรายวิชาการฝึก
4.1 หนังสือตอบรับเข้าร่วม
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ุก
ประสบการวิชาชีพ
โครงการ
ด้าน
4.2 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย/ 4.2 การฝึกประสบการณ์
การศึกษาอิสระ
วิชาชีพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 สมรรถภาพทางกายของนิสิตใหม่บางคนยังอยู่ในระดับต่า รวมไปถึงทักษะการ
เข้าสังคมของนิสติ ที่ต้องใช้เวลาปรับตัว
2.3.2 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตใหม่สว่ นใหญ่อยู่ในระดับต่า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อจากัดของนิสิตในข้อ /2.3
2.4.1 พัฒนารายวิชาพลวัตวิชาชีพ และรายวิชาการปรับสมรรถภาพทางกายและจิต
อาสาเพื่อสร้างกิจกรรมให้นิสิตได้ดูแลตัวเองให้มีสมรรถภาพทางกายที่พร้อมพัฒนาทักษะการเข้า
สังคมของนิสติ ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1
2.4.2 จัดดอบรมภาษาอังกฤษหรือมีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้าช่วย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
45
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 2
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 3
45
45
45
ชั้นปีที่ 4
45
45
รวม
45
90
135
180
180
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
45
45
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2.งบประมาณตามแผน 6
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จา่ ย : หัว : ปี

2563

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566

2567

5,135,700 5,392,488

5,662104

5,945,208

6,242,472

56,860
56,860
110,500
110,500
1,052,925 1,052,925
-

56,860
110,500
1,052,925
-

56,860
110,500
1,052,925
-

56,860
110,500
1,052,925
-

-

-

-

1,057,736 1,057,736

1,057,736

1,057,736

1,057,736

2,751,799 2,789,230
30,000
30,000

2,821,346
30,000

2,850,839
30,000

2,884,149
30,000

-

-

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
1.2 กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกบังคับเลือก
1.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
87
12
75
52
5
18
6
123

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
30
30
87
15
72
40
8
24
6
123
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
365212
ชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry

87 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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363218
367200

248111
248112
248113
248121
248122
248123
248211
248212
248213
248221
248222
248311
248312

กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
พลวัตวิชาชีพ
Profession Dynamic
การปรับสมรรถภาพทางกายและจิตอาสา
Physical Fitness Adjustment and Volunteer
การจัดการกีฬา
Sport Management
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
Resistance and Callisthenic Training
เวชศาสตร์การกีฬา
Sports Medicine
จิตวิทยาการกีฬา
Sport Psychology
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
Sport Biomechanics
การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
Dance and Rhythmic Exercise
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
Thai and International Martial Arts
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
Physiology of Physical Fitness
โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
Nutrition for Physical Fitness

3(2-3-6)
3(2-2-5)

40 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2 (2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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248401
248491
248492
248493

นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา
Innovation and Research in Health and Sports
การฝึกงาน*
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
หมายเหตุ * เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก
248223
ฟุตบอล
Football
248224
วอลเลย์บอล
Volleyball
248225
กรีฑา
Track and Field
248226
บาสเกตบอล
Basketball
248227
ฟุตซอล
Futsal
248228
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
248229
แบดมินตัน
Badminton
248321
ลีลาศ
Social Dance
248322
เทนนิส
Tennis
248323
กอล์ฟ
Golf
248324
กระบี่กระบอง
Krabi Krabong

ไม่ต่ากว่า

3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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248325
248326
248328
248421
248422

ตะกร้อ
Takraw
จักรยาน
Cycling
กีฬาตามอัธยาศัย
Leisure Sport
นันทนาการ
Recreation
ไทเก๊กและชี่กง
Tai chi and Qigong

1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์และธุรกิจบริการ
สุขภาพ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การเป็นผูฝ้ กึ สอนกีฬา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษาในโรงเรียน

248327
248331
248332

248333
248334

2.4.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ 24 หน่วยกิต
และธุรกิจบริการสุขภาพ
การออกกาลังกายในน้า
3(2-2-5)
Aquatic Exercise
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Activities and Sport for Health
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
Learning Management Model to Aging Health Promotion
การพัฒนาคลาสการออกกาลังกาย
3(1-4-4)
Gym and Fitness Class Development
การนวดไทยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
สาหรับสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ
Sport Science for Thai Massage in Spa and Health Service Business
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248431
248432

248433

248434

248435
248436

248437

248341
248342
248343
248344
248345

หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วนร่างกาย 3(2-2-5)
Scientific Principles of Body Composition Modification
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
Health Service and Health product SME Start-up Business
ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปา
3(1-4-4)
และธุรกิจบริการสุขภาพเบือ้ ง้ตน
Professional Experience in Fitness, Spa and Health Service Business
แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับ
3(1-4-4)
การประกอบวิชาชีพ
Guidelines and Preparation for Professional Practice
การเขียนบทความและรายงานวิจัย
3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
3(2-2-5)
การออกกาลังกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personal Development
2.4.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 24 หน่วยกิต
และการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
3(2-2-5)
Skill and Mechanic of Body Movement
การวิเคราะห์สมรรถนะทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Performance Analysis
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
3(2-2-5)
Sports Science for Excellence
หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
3(1-4-4)
Principle of Sport Training and Coaching
การจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสิน
3(1-4-4)
Sport Competition Management and Referee
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248346
248347
248434

248435
248436

248437
248438

248232
248331
248344
248345
248381
248382

การทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Performance Testing
การออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
3(2-2-5)
Sport Training Program Design
แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับ
3(1-4-4)
การประกอบวิชาชีพ
Guidelines and Preparation for Professional Practice
การเขียนบทความและรายงานวิจัย
3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
3(2-2-5)
การออกกาลังกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personal Development
วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผูพ้ ิการ
3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
2.4.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษา 24 หน่วยกิต
ในโรงเรียน
การนวดทางการกีฬา
3(2-2-5)
Massage for Sport
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Activities and Sports for Health
หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
3(1-4-4)
Principle of Sport Training and Coaching
การจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสิน
3(1-4-4)
Sport Competition Management and Referee
เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
3(3-0-6)
Sex Education and Safety Program
ผูก้ ากับลูกเสือ
3(1-4-4)
Scout Director
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248383
248384
248385
248431
248433

248434

248435
248436

248483

การฝึกออกกาลังกายและกีฬาในโรงเรียน
3(2-2-5)
Sport and Exercise Training in School
การพัฒนาคลาสออกกาลังกายในโรงเรียน
3(2-2-5)
Exercise Class Development in School
หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5)
Informal Physical Education Curriculum
หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วนร่างกาย 3(2-2-5)
Scientific Principles of Body Composition Modification
ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปา
3(1-4-4)
และธุรกิจบริการสุขภาพเบือ้ ง้ตน
Professional Experience in Fitness, Spa and Health Service Business
แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับ
3(1-4-4)
การประกอบวิชาชีพ
Guidelines and Preparation for Professional Practice
การเขียนบทความและรายงานวิจัย
3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
และการออกกาลังกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
244104
248111
248112
248121

001103
001101
003202
248113
248122
248123
363218

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physic
พลวัตวิชาชีพ
Profession Dynamic
การปรับสมรรถภาพทางกายและจิตอาสา
Physical Fitness Adjustment and Volunteer
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
การจัดการกีฬา
Sport Management
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
Resistance and Callisthenic Training
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
3(1-4-5)
2(1-2-3)
16 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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001204
004201
002201
248211
248212
248224
367200

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
เวชศาสตร์การกีฬา
Sports Medicine
จิตวิทยาการกีฬา
Sport Psychology
การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
Dance and Rhythmic Exercise
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
รวม

3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002202
003201
146200
248213
248311
248222

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจติ ตอล
Communication in Digital Society
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
Physiology of Physical Fitness
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
Thai and International Martial Arts
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
365212
248312
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx

ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
Nutrition for Physical Fitness
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-3-6)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
248401
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx

นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา
Innovation and Research in Health and Sports
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
วิชาเอกบังคับเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
*ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
248491* การฝึกงาน
Professional Training
248492* การศึกษาอิสระ
Independent Study
248493* สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุ ก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ให้มีความ
สอดคล้องกับคาศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น
Studying English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing
skills with additions of various speaking and writing topics related to students’ study areas with more
technical term hearing, optics and optical instrument, elementary electricity and electronic,
bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear medicine
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน
และกาลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติ
ทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน
ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิ สิกส์ของ
เวชศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion,
work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and
physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and
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hearing, optics and optical instrument, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation
physics, physics of nuclear medicine
248111 พลวัตวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Dynamic
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ ประวัติและธรรมชาติ
วิทยาของการออกกาลังกายและการกีฬา บริบทของวิชาชีพที่มีผลมาจาก ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์
ปัจจุบัน แนวโน้มของของวิชาชีพในอนาคต องค์กร ความหมาย ปรัชญา และจริยธรรมวิชาชีพ มรดกภูมิ
ปัญญาด้านวัฒนธรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายของไทย
Effects of global changing on profession, natural and history of exercise and sport,
profession’s context depending on history and present situation and trends, organization, meaning,
philosophy and ethics, Thai intangible cultural heritage in health promotion and exercise
248112 การปรับสมรรถภาพทางกาย และจิตอาสา
3(1-4-4)
Physical Fitness Evaluation and Volunteer
ระบบทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและทักษะกีฬา
การวั ด สมรรถภาพทางกาย เครื่ อ งมื อ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายที่
เกี่ ย วข้องกั บ วิชาชีพ การฝึก ปรับ สมรรถภาพทางกาย ระเบีย บวินัย และความอดทน การฝึก ความ
สามัคคี การมีน้าใจนักกีฬา และการมีจติ อาสา
Physiology systems relating to physical fitness in health and sports skill, physical health
evaluation by physical fitness testing, instruments for testing physical fitness, physical fitness relating
to the profession, physical fitness training, discipline and endurance, unity training,
sportsmanship and volunteering
248113 การจัดการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Management
ทฤษฎี และหลักการการจัดการกีฬา การจัดการโครงสร้างองค์กรกีฬา กระบวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การกาหนดนโยบาย การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และการวางแผนการดาเนินงานขององค์กรกีฬา ตามบทบาทและหน้าที่ขององค์กรกีฬาทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิค มีการศึกษานอกสถานที่
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Theories and principles of sport management, sport organization, analysis of environments
inside and outside the organizations, vision, mission goals and planning of sport organizations, roles
of international and national sports organizations associated with the Olympics, field trip required
248121 ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิคการว่ายน้า สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพ
ทางกาย หลักการช่วยชีวิตทางน้า การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Swimming skills and techniques, related physical fitness and the development of physical
fitness, principles skills for life saving, the competition for both individuals and teams, basic safety
and injury prevention
248122 ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
2(1-2-3)
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
ทักษะและเทคนิคเบือ้ งต้นของยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน การฝึกอย่างปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น การพัฒนาความอ่อนตัวในท่าทางต่าง ๆ เทคนิคการควบคุมลมหายใจ
Basic skills and techniques in gymnastic, basic safety and injury prevention, flexibility
training, Thai hermit exercise, breathing control and Yoga training
248123 การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
2(1-2-3)
Resistance and Callisthenic Training
หลักของการฝึกด้วยน้าหนักตัวและแรงต้าน เทคนิค ทักษะ ท่าทางและอุปกรณ์ในการฝึก
การคานวณความหนักของการฝึก หลักความปลอดภัยในการฝึก ระบบทางสรีรวิทยาและโภชนาการที่
เกี่ยวข้อง การออกโปรแกรมการฝึก การออกแบบสถานีฝึก เครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ฝึกตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
Principle of resistance and callisthenic training, technique, skills, position and equipment,
training intensity calculate, related physiology and nutrition, training program and station design,
instruments, technology and innovation of training for specific purpose
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248211 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปั ญ หาของอุ บั ติ ภั ย และบาดเจ็ บ ทางกี ฬ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบาดเจ็ บ
การป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายจากการเล่นกีฬา การใช้ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทางการกีฬา และการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบือ้ งต้น
Status and problems of accident and injured sport, factors leading to injuries prevention of
injury, drug utilized of sport person, first aid in sport and injury rehabilitating team playing and team
process, basic safety and injury prevention
248212 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน
การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกาลังกายและการกีฬ า
ขอบเขตขององค์ความรู้ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา
Role of psychology on exercise and sports, learning sport skills, coaching, playing and practicing sports,
environmental influences on exercise and sports, body of knowledge and sport psychology laboratory
248213 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
ชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนที่ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์
เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น
ตาแหน่ง ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม
ตาแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน
มวล น้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน
โมเมนตัม การดล งาน กาลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลศาสตร์ของของ
ไหล การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา
Sport biomechanics, motion, law of motion, scalar quantity, vector quantity, instrumentation
and method movement analysis in sport, anthropometry, linear kinematics, position, distance,
displacement, speed, velocity, acceleration, projectile motion, angular kinematics, angular position,
angular displacement, angular velocity, angular acceleration, linear kinetics, force, friction force,
mass, weight, stability and equilibrium, angular kinetics, torque, center of gravity, leverage,
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momentum, impulse, work, power, energy, biomechanics of musculoskeletal system, fluid
mechanics, movement analysis in sport
248221 การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
2(1-2-3)
Dance and Rhythmic Exercise
จังหวะและการนับจังหวะเพลง ท่าทางการเต้นประกอบจังหวะเพลง การออกแบบท่าทางเพื่อ
เต้นประกอบจังหวะเพลง การคิดชุดท่าทางประกอบจังหวะเพลง การผสมผสานท่ารามวยไทยและกระบี่
กระบองในการเต้น
Rhythm and music rhythm count, rhythmic choreography, choreographed, choreography
block design, Mae Mai Muay Thai and krabi krabong mixing in choreography
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
2(1-2-3)
Thai and International Martial Arts
ทักษะและเทคนิคมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวสากล ประวัติ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะศิลปะป้องกันตัว ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Muay and martial arts, history, physical fitness and skills related fitness in
martial arts, basic safety and injury prevention
248223 ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in football, history, rule, referee, physical fitness and skills relating to
fitness in football, team playing and team process, basic safety and injury prevention
248224 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball
ทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึก ทัก ษะ ส าหรับ กี ฬ าวอลเลย์บ อล การเล่นเป็นทีม และกระบวนการของที ม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น

35

Skills and techniques in volleyball, history, rule, referee, physical fitness and skills related
fitness in volleyball team playing and team process, basic safety and injury prevention
248225 กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field
ทั ก ษะและเทคนิ ค กรี ฑ าประเภทลู่ แ ละลาน ประวั ติ กฎกติ ก า ผู้ ตั ด สิ น การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะสาหรับกรีฑาประเภทลู่และลาน การแข่งขันทั้งประเภทบุคคล
และทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in track and field, history, rule, referee, physical fitness and skills
relating to fitness in track and field, individual and team competition, basic safety and injury
prevention
248226 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาบาสเกตบอล ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in basketball, history, rule, referee, physical fitness and skills relating
to fitness in basketball, team playing and team process, basic safety and injury prevention
248227 ฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตซอล ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตซอล การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Futsal, History, rule, referee, physical fitness and skills relating to
fitness in futsal, team playing and team process, basic safety and injury prevention
248228 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติ กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
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Skills and techniques in table tennis, history, rule, referee, physical fitness and skills
relating to fitness in table tennis, individual and team competition, basic safety and injury
prevention
248229 แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
ทักษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน ประวัติ กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาแบดมินตัน การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in badminton, history, rule, referee, physical fitness and skills
relating to fitness in badminton, individual and team competition, basic safety and injury prevention
248232 การนวดทางการกีฬา
3(2-2-5)
Massage for Sport
ระบบทางสรีรวิท ยาและกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ การบาดเจ็บ ของ
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดเพื่อการ
ออกกาลังกายและกระตุน้ สมรรถนะทางกีฬาและผ่อนคลายอาการบาดเจ็บ
Physiological and anatomical systems of muscles, skeleton and joints, injuries of muscles
skeleton and joints, principle of sports science for Thai massage, massage for exercise and sports
performance stimulation, health and reducing injuries
248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physiology of Physical Fitness
สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ ระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ
ทางกาย การตอบสนองและการปรับตัวของระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงาน จากการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬา การเปลี่ยนแปลงของระบบทางสรีรวิทยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทาง
กาย และช่ว งวั ย ปฏิบัติก ารทางสรีรวิทยาที่เ กี่ย วข้องกับสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ การ
พัฒนาระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงานด้วยการฝึกสมรรถภาพทางกาย
Human physiology, energy and physiology systems relating to physical fitness, response
and adaptation of energy and physiology systems due to exercise and sports, physiological laboratory
relating to physical fitness and testing, physiology and energy systems improvement by physical
fitness training
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248312 โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Nutrition for Physical Fitness
ความสัมพันธ์ของอาหารและสารอาหารที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถภาพทางกาย พลังงานในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา พลังงานจากอาหารและสารอาหาร อาหาร
และสารอาหารสาหรับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาวะโภชนาการที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย
การออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่อการควบคุมน้าหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพื่อนักกีฬา
Relation between foods and nutrients on physical fitness, physiology system related with
physical fitness, sport and exercise energy expenditure, energy from foods and nutrients, foods and
nutrients for physical fitness improvement, relationship of nutrition status and physical fitness, foods
program design for weight control, hypertrophy and sports
248321 ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dance
ประวั ติ ค วามหมาย ความส าคั ญ การเคลื่ อ นไหวเบื้อ งต้ น รู ป แบบการเต้น ร าสากล และ
มารยาทของการเต้นราสากล
History definition importance basic movement type and etiquette of social dance
248322 เทนนิส
2(1-2-3)
Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทนนิส ประวัติ กฎกติ กา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in tennis, history, rule, referee, physical fitness and skills relating to
fitness in tennis, individual and team competition, basic safety and injury prevention
248323 กอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬากอล์ฟ การฝึก
ทักษะเบือ้ งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and
etiquette of golf
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248324 กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Krabi Krabong
ทักษะและเทคนิคกระบี่กระบอง ประวัติ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะในการฝึกกระบี่กระบอง การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Krabi Krabong, history, physical fitness and skills related fitness in Krabi
Krabong, individual and team competition, basic safety and injury prevention
248325 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ทักษะและเทคนิคกีฬาตะกร้อ ประวัติ กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Takraw, history, rule, referee, physical fitness and skills relating
fitness in Takraw, team playing and team process, basic safety and injury prevention
248326 จักรยาน
2(1-2-3)
Cycling
ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in cycling, history, rule, referee, physical fitness and skills relating to
fitness in cycling, individual and team competition, basic safety and injury prevention
248327 การออกกาลังกายในน้า
2(1-2-3)
Aquatic Exercise
กิจกรรมการออกกาลังกายในน้า กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายในน้าที่
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านในด้านต่าง ๆ หลักและวิธีการในการออกกาลังกาย ข้อกาหนดและ
ความปลอดภัยสาหรับการออกกาลังกายในน้า
Physical, movement and exercise activities in the water, water exercises that promote
physical fitness in various function, principles and methods of water exercise, requirements and
safety for water exercises
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248328 กีฬาตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Leisure Sport
กีฬาและการออกกาลังกายอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึน้ มาใหม่ หรือที่มอี ยู่แล้วแต่แพร่หลายอยู่
ในวงที่จากัด นอกเหนือจากกีฬาและการออกกาลังกายที่เป็นที่นิยม กฎ กติกา วิธีการแข่งขัน ผลที่มี
สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
Newly developed sports or exercise or existing in a limited circle, side from popular sports
and exercise, competition rules Results that are healthy and physical fitness
248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Activities and Sport for Health
ความหมายของกิจกรรม การออกกาลังกาย และกีฬา หลักการของกิจกรรม การออกกาลัง
กายและกีฬา การใช้กิจกรรม การออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ
รวมถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์
Meaning of activities, exercise and sport, principle of activities, exercise and sports,
activities, exercise, sports, recreation for physical and mental including public interest
248332 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Learning Management Model to Aging Health Promotion
ความหมายของผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย ความแตกต่าง
ทางด้านร่างกายและความคิดของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ การดูแลตนเองและ
ภาวะเครียดในผู้สูงอายุ สรรถภาพทางกายที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
กายของผู้สูงอายุด้วยการออกกาลังกาย การนวดสาหรับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ วิธีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุตามบริบทต่าง ๆ
Definition of the aging and aging society, physical development according to age, physical
and mental differences of aging, physical and mental changes, self-care and stress in aging, physical
fitness changed according to age, massage for the aging, care and rehabilitation of the physical
fitness of aging with exercise, caring for aging both physically and mentally, learning management
methodology and models of to promote health for the elderly in various contexts.
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248333 การพัฒนาคลาสการออกกาลังกาย
3(1-4-4)
Gym and Fitness Class Development
รูป แบบการออกก าลังกายในอดีตและปัจจุบัน การออกก าลังกายในสถานที่ต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกกาลังกาย ดนตรีและจังหวะประกอบการออกกาลังกาย คลาสการออกกาลัง
กายที่ไ ด้รับ ความนิย มในปัจจุบัน การผสมผสานรูป แบบการออกก าลังกายโดยการใช้อุป กรณ์และ
จังหวะเพิ่มพัฒนาคลาสออกกาลังกาย
Past and present forms of exercise, exercise in variety locations, various exercise
equipments, music and rhythm for exercise, currently popular exercise classes, the combination of
exercise with equipment and rhythm for development exercise classes
248334 การนวดไทยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
สาหรับสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ
Sport Science for Thai Massage in Spa and Health Service Business
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการนวดและการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ผลของการนวดที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางจิตใจ รูปแบบ หลักและวิธีการนวดแผนไทย การนวดแผนไทยตาม
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมภิ าค การทาธุรกิจการนวดในสปาและฟิตเนส
Sports science principles in massage and muscle relaxation, effects of massage on
physiological and psychological changes, principles of Thai massage based on local wisdom in each
region, how to do a massage business in spa and fitness
248341 ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
3(2-2-5)
Skill and Mechanic of Body Movement
สรีรวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว หลักการเรียนรูแ้ ละการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ ขบวนการสื่อประสาท การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะ
และการแก้ไขความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวตามบริบท
Physiology and psychology related with movement, learning process principle and
learning transfer, nervous information, changes in movement abilities, skills development and
movement therapy by context
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248342 การวิเคราะห์สมรรถนะและการแข่งขันกีฬา
3(2-2-5)
Performance and Match Analysis
สมรรถนะและทักษะในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันจากการ
แสดงออกทักษะกีฬา การทานายผลการแข่งขันจากการวิเคราห์สมรรถนะทางกีฬา การวิเคราะห์
ความสามารถของนักกีฬา
Competencies and skills in various sporting competitions, analysis of competitive games
from sports skill performance, prediction of competition results from sports performance analysis,
athletes' ability analysis
248343 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
3(2-2-5)
Sport Science for Sport Excellence
การบูรณาการทฤษฏี หลักการ องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา การแข่งขันกีฬา การฝึกทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา
ชีวกลศาสตร์ การจัดการ การโค้ช ทักษะกลไก และการจัดการด้านระบบการฝึกกีฬา การแข่งขันกีฬา
เพื่อมุง่ สูก่ ีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
Integrating the theories of sports science knowledge using innovation and technology to
develop sports ability, sport competition, physiology, psychology, biomechanics, management,
coaching, skills, mechanism and management of sports training systems, sport competition for sport
excellence
248344 หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
3(1-4-4)
Principle of Sport Training and Coaching
ความรู้ หลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับการฝึกกีฬา การปรับสมรรถนะทางกาย จิตใจ และปัญญา
สมรรถนะการเคลื่อนไหว วิธีการเพิ่มความสามารถทางกีฬา การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ทัศนะคติทางกีฬา
ปรัชญาการแข่งขัน การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา การสร้างโปรแกรมการฝึก พัฒนาการการแข่งขัน การ
ให้ข้อมูลกับนักกีฬา การวิเคราะห์เกมกีฬา การสร้างรูปแบบการฝึกกีฬา การสอดแนม และการแก้เกม
ขณะแข่งขัน
Knowledge, principle, theory regarding sports training physical, mental and intellectual
performance adjustment, movement performance, ways to increase athletic ability, being a sports
trainer, sports attitudes, competition philosophy, using sports science for creating a training program
competition giving information to athletes, sports game analysis, creating a sports coaching style,
scouting and solving the game while competing

42

248345 การจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสิน
3(1-4-4)
Sport Competition Management and Referee
ขั้นตอนการดาเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
รูปแบบ วิธีการตัดสิน ในแต่ละชนิดกีฬา วิธีการจัดการแข่งขันในแบบต่าง ๆ ของแต่ละชนิดกีฬา การเป็น
ผูต้ ัดสินกีฬามืออาชีพ
Protocols for organizing competitions and sports decisions, competition record and report,
judgment method in each sport, methods of organizing various competitions of each sport, being a
professional sports referee
248346 การทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Performance Testing
การวิเคราะห์ผลของการปรับตัวภายหลังการฝึกกีฬาและการออกกาลังกาย ของระบบการ
เผาผลาญพลังงาน ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Analysis of the effect of acute responses and chronic adaptation to sport training and
exercise including: energy metabolism, respiratory, cardiovascular, neuromuscular, environmental
factors and other. analysis of the exercise effects by exercise physiology equipment. discussion the
current topics
248347 การออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
3(2-2-5)
Sport Training Program Design
รูปแบบและธรรมชาติของกีฬาประเภทต่างๆ ระบบพลังงาน โภชนาการ สมรรถภาพทางกาย
และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในแต่ละประเภท ทักษะทางการกีฬาที่จาเป็น การออกแบบโปรแกรม
การฝึกทักษะ สมรรถภาพ ระบบพลังงาน และโภชนาการ ตลอดทั้งปี
Types and natural of sports, energy systems, nutrition, physical fitness and physiology
relating to sports, specific skills, periodization of skills training, physical fitness, energy system and
nutrition
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248381 เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
3(3-0-6)
Sex education and safety program
ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง การมี
เพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา
Deferent of physiology and psychology development in man and woman safe sex protect
violate sex and sex contagions disease, health promotion and safety program in school
248382 ผู้กากับลูกเสือ
3(1-4-4)
Scout Director
ประวัติและความเป็นมาของกิจ การของลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็น
ผูก้ ากับลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือเบือ้ งต้น
History and background of scout, scout activities, technique and operation in scoutmaster,
basis unit leaders training course (B.T.C.)
248383 การฝึกออกกาลังกายและกีฬาในโรงเรียน
3(2-2-5)
Sport and Exercise Training in School
ความสาคัญและหลักการในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกาลัง
กายและกีฬาให้เหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับ การจัดโปรแกรมฝึกการออกกาลังกายกีฬาสาหรับ
นักเรียน การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและดูแลอาการบาดเจ็บจาก
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา โภชนาการกับการออกกาลังกายและผลการออกกาลังกายในแต่ละ
ช่วงวัย
Importance and principles of exercise and sports, choosing exercise and sport activities
suitable for students in each level, sports exercise training program for students, physical fitness
testing and improvement, prevention and care of exercise and sports injuries, nutrition and effects of
exercise in each age group
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248384 การพัฒนาคลาสออกกาลังกายในโรงเรียน
3(2-2-5)
Exercise Class Development in School
รูปแบบการออกกาลังกายในอดีตและปัจจุบัน การออกกาลังกายในสถานที่ต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกกาลังกาย ดนตรีและจังหวะประกอบการออกกาลังกาย คลาสการออกกาลัง
กายที่ไ ด้รับ ความนิยมในปัจจุบัน การผสมผสามรูป แบบการออกกาลังกายโดยการใช้อุป กรณ์และ
จังหวะเพิ่มพัฒนาคลาสออกกาลังกายในโรงเรียน
Past and present forms of exercise, exercise in variety locations, various exercise
equipments, music and rhythm for exercise, currently popular exercise classes, the combination of
exercise with equipment and rhythm for development exercise classes in school
248385 หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5)
Informal Physical Education Curriculum
หลักสูตรพลศึกษาที่ได้จากขอบข่ายความรู้ทางการออกกาลังกายและการกีฬาที่กาลั งเป็นที่
นิยม พฤติกรรมและรูปแบบการออกกาลังกายแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อิทธิพลของ
โลกาภิวัฒน์
Physical ducation curriculum from the area of exercise and sport knowledge that newly
trending issues, new behavior and forms of exercise that change according to age the influence of
globalization
248401 นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา
3(2-2-5)
Innovation and Research in Health and Sports
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตนกรรม โครงงาน หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออก
ก าลั งกายหรือการกี ฬ า ด้ว ยกระบวนการและขั้นตอนตามหลัก การทางวิท ยาศาสตร์ และนาเสนอ
ผลงานที่ ไ ด้ ต่ อ สาธารณะ ในรู ป แบบรายงาน หรื อ การน าเสนอในที่ ป ระชุ มวิ ช าการ หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ
Importance of sport innovation and technology, information technology in sport, developing
of health and sport research or innovation with confidence, research methodology statistic and
research tools, including writing and public presentation with morality and ethics
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248421 นันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation
ประวั ติ ปรั ช ญา ความหมายและความส าคั ญ ของนั น ทนาการ ลั ก ษณะของกิ จ กรรม
นันทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation, nature of activities and
recreation participation
248422 ไทเก๊กและชี่กง
2(1-2-3)
Tai chi and Qigong
ประวัติความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น รูปแบบการรา ไทเก๊ก และชี่ก ง และ
มารยาทของการไทเก๊กและชี่กง
History definition importance basic movement type and etiquette of Tai chi and Qigong
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วนร่างกาย
3(2-2-5)
Scientific Principles of Body Composition Modification
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ระบบโครงร่างของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของกล้า มเนื้อ
กระดูก น้า และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการออกกาลังกาย การเพิ่มและลด กล้ามเนือ้ ไขมัน และน้าใน
ร่างกายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาตามวัตถุประสงค์เฉพาะทาง การออกแบบโปรแกรมการ
ปรับสัดส่วนร่างกาย เพื่อสุขภาพและการกีฬาโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Physiological and anatomical of skeleton system, effects of exercise on muscle, bone,
electrolyte and fat, principle of sports science for increase and decrease muscle body fat and water
for specific, principle of sports science for body composition modification for health and sports
248432 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health service and health product SME start-up business
การออกแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน
การบัญชีและการจัดการระบบภาษี การออกแบบดาเนินการเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุนและ
การระดมทุน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การวัดผลการดาเนินทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย
ธุรกิจ หรือการฝึกประสบการณ์กับบริษัทสาตร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพไม่ต่ากว่า 120
ชั่วโมง
Health products and services business design, marketing, branding, finance, accounting
and tax system management, design for starting a business, investment and fund raising, digital
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technology and innovation, business performance evaluation and creating business networks or
training in products and services of health start-up company with no less than 120 hours
248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปาและธุรกิจบริการสุขภาพเบื้องต้น
3(1-4-4)
Professional Experience in Fitness, Spa and Health Service Business
การฝึกเสริมทักษะการเป็นผู้นาการออกกาลังกาย การนวด การโค้ชออกกาลังกาย ในสถาน
ประกอบการฟิตเนส สปา หรือสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 360 ชั่วโมง
Exercise trainer, massage, and exercise coaching training in fitness, spa or other health
service enterprises with no less than 360 hours
248434 แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับการประกอบวิชาชีพ
3(1-4-4)
Guidelines and Preparation for Professional Practice
การฝึกเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ด้านฟิตเนสเทรนเนอร์และธุรกิจบริก ารสุข ภาพ
ระบบประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การเสียภาษีเงินได้ การฝากเงินและการลงทุนในการกองทุน
Skill training for career in fitness trainer and health service businesses, social security system
provident fund income, tax and investment in funds
248435 การเขียนบทความและรายงานวิจัย
3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและวารสาร
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา แนวทางการศึกษาต่อ ระบบการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมตัวทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษาต่อ
Techniques for writing academic articles and research articles for health and sports science
conferences and journals, postgraduate guidelines and study system both domestically and
internationally, academic preparation for postgraduate study
248436 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
ขอบข่ า ยความรู้ ท างการออกก าลั ง กายและการกี ฬ าที่ ส นใจ ประเด็ น ที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม
พฤติ ก รรมและรู ป แบบการออกก าลั ง กายแบบใหม่ ๆ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย อิ ท ธิ พ ลของ
โลกาภิวัฒน์
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Interested area of exercise and sport knowledge that is interested, trending issues, new
behavior and forms of exercise that change according to age the influence of globalization
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personal Development
ความหมาย องค์ประกอบที่ มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้าน
อัตมโนทัศน์ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และการวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วม
ท าประโยชน์ เ พื่ อ ชุ ม ชน การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม เพื่ อ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพและการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
Meaning and component of personality, personality development in attitude, speaking,
dressing, expression, manners, social lifestyle, community voluntary, leadership and follower personal
relationship for efficiency personal development
248438 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้พิการ
3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธี การทางวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาและพลศึกษาสาหรับ ผู้พิก าร ประเภทและ
ลักษณะบุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทางกายคนพิการ การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายคนพิการ
การสอนและการโค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพลศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษ
ในโรงเรียน
Principles and methods of sport science and physical education, type and characteristic for
disabled, sports science for disabled, sports and physical activity for disabled, exercise program for
disabled, teaching and coaching for disabled, competition for disabled, teaching of physical education
for disabilities and special students in school
248483 วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายที่
ถูกต้อง สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การดูแลป้องกันอาการบาดเจ็บ
เบือ้ งต้น และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
Basic knowledge of health care, health promotion body movement for health, consumer
health disease prevention and risk factors of health, basic of health care and health prevention,
health promotion activities
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248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้นาการออกกาลังกาย ผู้นานันทนาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทีม
กีฬา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ กรทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนีร้ วมไปถึงการฝึกสอนพลศึกษาในโรงเรียน
Training with exercise trainer, recreation leader, team staff or trainee with sport science,
health promotion in nation and international enterprise including physical education student teacher
in school
248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิป ราย ในหัว ข้อทางทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬา การส่งเสริมสุข ภาพและการออกก ากั ง กาย
พลศึกษา ทั้งนีร้ วมไปถึงรายงานการวิจัยที่เป็นผลมาจากการฝึกสอนพลศึกษา
Studying, collecting, data, analyzing, report writing, presenting and discussing in sport
science, health promotion and exercise, physical education including research reports from P.E.
student teacher
248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in sport science, health
promotion and exercise, physical education as an apprentice in private or government sectors
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
เมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including
carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, central dogma,
techniques in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway
interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical properties
testing for biomolecules
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สกึ และอวัยวะ
รับความรู้สึกพิเ ศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective tissue, integumentary system,
skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and special sense organs, cardiovascular
system, lymphatic and hematopoietic system, respiratory system, digestive system, urinary system, endocrine
system, male reproductive system and female reproductive system
367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ
Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as cellular physiology,
nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary
system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation in normal condition
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง
2.2 เลข 2
หมายถึง
2.3 เลข 3
หมายถึง
2.4 เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 1

หมายถึง
หมายถึง

3.2 เลข 2
3.3 เลข 3

หมายถึง
หมายถึง

3.4 เลข 4
3.5 เลข 8
3.6 เลข 9
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาการออกกาลังกายและกีฬา
กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์
และธุรกิจบริการสุขภาพ
กลุ่มวิชาชีพการฝึกกีฬาและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายมณินทร
รักษ์บารุง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

3-2007-008x-xxx-x ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

นายปิตริ ัฐ
คงทองคา

3-8009-011x-xxx-x อาจารย์

3

นางสาว
พัทธวรรณ ละโป้

3-3301-015x-xxx-x อาจารย์

4

นายอภิรักษ์
วงษ์เหมภูมิ

3-1005-040x-xxx-x อาจารย์

5

นายอทิติ
วลัญช์เพียร

3-7099-002x-xxx-x อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด
วท.ม
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
Extention Education
พลศึกษา
พลศึกษา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยบูรพา

2547

มหาวิทยาลัยบูรพา

2541

มหาวิทยาลัยบูรพา

2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Pune, India
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552
2549
2562
2550
2546
2552
2540
2551
2541
2537

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – สุกล

1

นายวิชติ คะนึงสุขเกษม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นายประทุม ม่วงมี

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวถาวรินทร รักษ์บารุง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

นายนฤพนธ์ วงษ์จตุรภัทธ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sc.
ค.บ.
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
ค.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
กศ.บ.

Exercise Physiology
Exercise Physiology
พลศึกษา
Exercise Physiology
Exercise Physiology
Physical Education
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
พลศึกษา
Sport Pyschology
Sport Pedagogy
พลศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนไปปฏิบัติงานในฐานะผู้ฝึกออกกาลังกาย
ผูฝ้ กึ กีฬา หรือให้ผู้ให้บริการสุขภาพได้
2. สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพกายของ
ไทยในการปฎิบัติงานได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบีย บวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์ก ร ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการฝึกงานต้องไม่ต่ากว่า 270 ชั่วโมง
และสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิชา 248401 นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา การพัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทางสุขภาพและกีฬา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย สถิติและเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงการเขียน
รายงานเพื่อนาเสนอต่อสาธารณะ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ใช้รายวิชาการฝึกและสอนกีฬา ฝึกบุคลิกภาพทั้งการ
ฟังการพูด การเคลื่อนไหวในท่วงท่าต่าง ๆ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ใช้รายวิชาการฝึกและสอนกีฬา ฝึกการเป็นผู้นาการ
ทางาน ทากิจกรรม หรือเล่นกีฬาเป็นทีม

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ในรายวิ ช ากิ จ กรรมการออกก าลั ง กายและกี ฬ าทั้ ง วิ ช าเอกบั ง คั บ และเอกเลื อ ก
อาจารย์ผู้สอนมุง่ เน้นให้นสิ ิตรักษาระเบียบและกฎกติกา การมีน้าใจนักกีฬา การรูแ้ พ้รชู้ นะ รู้อภัย
(2) นาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ เช่นการนวดแผนไทย กระบี่กระบอง มวยไทย
มาประยุกต์เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความไทย ให้ผู้เรียนตระหนั กและสานึกใน
ความเป็นไทย อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัฒนธรรมของชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้เรียน
(3) เน้นระเบียบวินัยของนิสิต ความรับผิดชอบ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรมเช่นในการออกโปรแกรมการฝึกออกกาลังกายหรือโปรแกรมโภชนาการ
ความมีจติ สาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจาก ความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม งานเดี่ยว การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมการ
แสดงออกทั้งภายในและนอกห้องเรียน งานวิชาการที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ได้รับมอบหมาย และ
วิทยานิพนธ์

55

2.ความรู้ 2
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นกระบวนการเรียนการสอนในการนาความรู้ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วประยุ กต์กับ
ศาสตร์และเครื่องมือการออกกาลังกายสมัยใหม่มาปรับให้เข้ากับเนือ้ หาการเรียนการสอน
(2) แนะนาแนวทาง เอกสารตารา สื่อต่าง ๆ เพื่อให้นิสติ ตติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพเพื่อที่จะบรูณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได้
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ น ผลจาก การทดสอบย่ อ ย สอบกลางภาค และ ปลายภาค รวมทั้ ง
ประเมินผลงานรายวิชาการวิจัยและการศึกษาอิสระ
2.ทักษะทางปัญญา 3
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ก ระบวนการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ การเรีย นแบบกลุ่ มย่อย การฝึก
ปฎิบัติการภาคสนาม เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง กาหนดให้นาปัญหาเหล่านั้นมาแก้โดยใช้
ความรู้และทฤษฎีที่เ รีย นมา เช่น การลดความอ้วนในคนที่น้ าหนัก เกิ น การเพิ่มก าลังขาในนั ก กี ฬ า
ฟุตบอล หรือการกาหนดโจทย์สาหรับการทาวิจัยและการศึกษาอิสระ
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลจากการแก้ไขและพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นเช่น สามารถลดน้าหนักกลุ่ม
ตัวอย่างได้เท่าไร หรือสามารถสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้ดีขึ้นได้เท่าไร มี กระบวนการที่
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือไม่
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ เ หมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
การเป็นผู้เล่นกีฬาในทีม การเป็นหัวหน้าทีม การเป็นโค้ช การเป็นเทรเนอร์ ซึ่งจะต้องเจอกับผู้คนและมี
ความสัมพันธ์ในบริบทที่แตกต่างกันไป ซึ่งนิสิตจะต้องวางตัวและแสดงความคิดเห็น ในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้อย่างเหมาะสมใน รวมถึงสามารถแสดงบทบาทเหล่านั้นในสังคมที่มวี ัฒนธรรมแตกต่างกันไป
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินผลจากการกระบวนการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างกลุ่ม
2.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิติ มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

57

2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะกา รวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในรายวิชาต่าง ๆ โดยนาข้อมูล
สารสนเทศแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับเครื่องมือเหล่านั้น
(2) เน้นการนาข้อมูลและสถิติที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้นิสิตแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นการ
จดบันทึกน้าหนัก ไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ ของตนเองทุกสัปดาห์เพื่อนาไปปรับปรุงร่างกายให้ดีข้ึน
(3) เน้นการฝึกปฎิบัติกับกลุ่มคนที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตพบปะกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม
หลากหลายวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
นาข้อมูลสารสนเทศอื่นมาประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(2) ประเมินจากการนาสถิตทิ างร่างกายต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีข้นึ
(3) ประเมินจากการพูดคุย พบปะกับบุคคลต่าง ๆ ในการเรียนการสอนหรือการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
2.6 .สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
เนื่องจากการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬาเป็น
การเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาร่างกายเป็นสิ่งสาคัญ กลยุทธ์ในการสอนจึงมุ่งเน้นให้นิสิตเห็นความจาเป็น
ของการทาร่างกายตนเองและผูอ้ ื่นให้มีความแข็งแรง เหมาะสมตามเพศและวันของตนเอง
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากความสามารถในการนาความรู้ไปพัฒนาตนเองหรือผู้อื่นให้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2.7ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ .
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) เน้นให้นสิ ิตดูแลตัวเองให้มีค่าองค์ประกอบร่างกายต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(2) เน้นให้แต่งกายให้สุภาพดูดี
2.7.3 วิ ธี การวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและพั ฒนา
บุคลิกภาพ
ประเมิ น จากค่ า องค์ ป ระกอบร่ า งกายต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตราฐาน และ
บุคลิกภาพในการนาเสนองานต่าง ๆ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●
●
●
●
●

●

●
●

○
●

●
●

○
●

○
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
○

●
●
○

●

●

●

●

●

●

●

●
●

○
○
●

●
●
●
○
●
●

○
●

○
●

○
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
○

●
●
●
○

●
●
○
○
●

●

●

●

○

○
●

●
●

●
○
●

○
○
●

●

●

●
●
○
○

●

○
●
○
○

●

○
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รายวิชา

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์
ชีวภาพ
363218 กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
365212 ชีวเคมีพนื้ ฐาน
367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
248201 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
วิชาชีพ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
248111 พลวัตวิชาชีพ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●
●
● ● ● ● ○
○ ○ ○
○
○
●
● ●
● ● ● ● ●
●
●
●
●

○

●

●

○

●

●

●
●
●
●

○

●

●

●

●
○
●
●

○

●

●

●

●

●
●
●
●

●
○
●

●
○

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○
●
○
●

●
○
●

○

○

●

●

○
●

○
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248112 การปรับสมรรถภาพทาง
กายและจิตอาสา
248113 การจัดการกีฬา
248121 ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทาง
น้า

248122 ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดดั ตน
248123 การฝึกด้วยน้าหนักตัวและแรง
ต้าน

248211 เวชศาสตร์การกีฬา
248212 จิตวิทยาการกีฬา
248213 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
248221 การออกกาลังกายด้วย
จังหวะและการเต้น
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

● ●
● ● ●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●
●

●

●
●
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●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

○

●

● ●

●

●

●

●

○

●

●

●
●

○

●

●
●
●

●

●

○

●

●

●
●

●

●

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

○

●

○
○

○
●

●
●
●

●

●
●

●
●

●
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248312
กาย

โภชนาการของสมรรถภาพทาง

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●

●

248401 นวัตกรรมและงานวิจัยทาง
●
●
●
สุขภาพและกีฬา
กลุ่มเอกบังคับเลือก วิชากิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
248223 ฟุตบอล
●
●
●
248224 วอลเลย์บอล
●
●
●
248225 กรีฑา
●
●
●
248226 บาสเกตบอล
●
●
●
248227 ฟุตซอล
●
●
●
248228 เทเบิลเทนนิส
●
●
●
248229 แบดมินตัน
●
●
●
248321 ลีลาศ
● ● ●
●
248322 เทนนิส
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
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●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
●
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

62

รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

248323 กอล์ฟ
248324 กระบี่กระบอง
248325 ตะกร้อ
248326 จักรยาน
248328 กีฬาตามอัธยาศัย
248421 นันทนาการ
248422 ไทเก๊กและชี่กง

●
●
● ●
● ● ●
● ●
● ● ●
● ●
●
●
● ●
●
●
● ●
●
●
● ●
●
●
● ●
กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์และธุรกิจบริการสุขภาพ
248334 การนวดไทยทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
● ●
●
สาหรับสปาร์และธุรกิจ
บริการสุขภาพ
248327 การออกกาลังกายในน้า
●
● ●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

○

●

●

○
○
○
○
○
○
○

●
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248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
248332 รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
248333 การพัฒนาคลาสการ
ออกกาลังกาย
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับสัดส่วนร่างกาย
248432 ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้าน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
สุขภาพ
248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปาร์
และธุรกิจบริการสุขภาพ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●
●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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●
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

เบือ้ งต้น

248434 แนวทางและการเตรียม
ตัวสาหรับการประกอบ ● ● ● ● ● ●
วิชาชีพ
248435 การเขียนบทความและ
●
●
● ●
รายงานวิจัย
248436 หัวข้อปัจจุบันทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ ●
●
● ●
การออกกาลังกาย
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
●
●
กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นโค้ชกีฬา
248232 การนวดทางการกีฬา
●
●
248341 ทักษะกลไกและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย
●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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● ●
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●
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248342 การวิเคราะห์สมรรถนะทาง
การกีฬา
248343 วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ
248344 หลักการฝึกและการเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬา
248345 การจัดการแข่งขันกีฬา
และการเป็นผู้ตัดสิน
248346 การทดสอบสมรรถนะ
ทางการกีฬา
248347 การออกแบบโปรแกรม
การฝึกกีฬา
248434 แนวทางและการเตรียม
ตัวสาหรับการประกอบวิชาชีพ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

248435 การเขียนบทความและ
●
งานวิจัยสาหรับการศึกษาต่อ
248436 หัวข้อปัจจุบันทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ ●
การออกกาลังกาย
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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●

○

248438 วิทยาศาสตร์การกีฬา
●
● ●
สาหรับผู้พกิ าร
กลุ่มเอกเลือก กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
248232 การนวดทางการกีฬา
●
248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อ
●
สุขภาพ
248344 หลักการฝึกและการเป็น
●
●
ผู้ฝึกสอนกีฬา
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●
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248345 การจัดการแข่งขันกีฬา
และการเป็นผู้ตัดสิน
248381 เพศศึกษาและสวัสดิ
ศึกษา
248382 ผู้กากับลูกเสือ
248483 การฝึกออกกาลังกาย
และกีฬาในโรงเรียน
248384 การพัฒนาคลาสออก
กาลังกายในโรงเรียน
248385 หลักสูตรพลศึกษาตาม
อัธยาศัย
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับสัดส่วนร่างกาย

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●

●
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รายวิชา

248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส
สปาร์และธุรกิจบริการ
สุขภาพเบื้องตน
248434 แนวทางและการเตรียม
ตัวสาหรับการประกอบวิชาชีพ
248435 การเขียนบทความและ
รายงานวิจัย
248436 หัวข้อปัจจุบันทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
248483 วิถีสุขภาพ
248491 การฝึกงาน
248492 การศึกษาอิสระ
248493 สหกิจศึกษา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก ๆ ภาคการศึกษาภายหลังวันสอบปลายภาคใน
กับนิสติ ทุกชั้นปี โดยการสอบสัมภาษณ์และการสอบภาคปฎิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยการติดตามผลการทางานของบัณฑิตผ่านผู้ประกอบการและผูใ้ ช้บัณฑิต
นาวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบาย
ของคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.3 สนับสนุนทุนวิจัย
1.4 สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
1.5 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล
2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์
2.1.3 จัดอบรมการทาสื่อการสอนแบบต่าง ๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตงั้ กลุ่มวิจัย
2.2.2 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

72

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อดาเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานการ
ประกันคุณภายหลักสูตร
2. บัณฑิต
ตลาดวิชาชีพ ของบัณฑิตสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยียั งเป็นที่ต้องการอยู่อย่างมาก
เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมบริ ก ารสุ ข ภาพตามแนวทางส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
นอกจากนั้นยังสามารถทางานในตาแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และเอกชน สถาน
ประกอบการ ตาแหน่งงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ไม่ระบุสาขา หรืออาชีพอิสระ โดยสาขาวิชาทา
การประกั นคุ ณภาพหลักสู ตรด้านบัณฑิตโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตในแต่ล ะรุ่ นที่
สาเร็จการศึกษาและทางานกับผูใ้ ช้บัณฑิตไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ ทุกชั้นปี พร้อมกาหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน
3.2 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานด้านวิชาการและกิจการนิสิตของสาขาวิชาเพื่อช่วยดูแลนิสิต
ควบคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 มีการทวนสอบความรูใ้ นทุก ๆ ภาคการศึกษา
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 สรรหาบุคคลและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือพลศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษา
ด้วย
4.1.2 ดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ผ่านคณะ) เพื่อดาเนินการตามกระบวนการในการ
คัดเลือก
4.1.3 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรมีระบบการ
วางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกัน
ในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการประชุมร่วมกับระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา เพื่อควบคุม
การเปิดการเรียนการสอน การดาเนินการตามหลักสูตร และการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตามที่กาหนด
5.2 มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา และนิสิต เพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา เนื้อหารายวิชา ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทันสมัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 คณะวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา
วารสาร สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 คณะดาเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
เพื่อเป็นหน่ว ยงานสนับ สนุนการเรีย นการสอน ในด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการวิจัย และ
เครื่องมือเฉพาะทาง รวมถึงเป็นสถานที่ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตในระหว่างการศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี รายละเอี ยดของรายวิ ชา และรายละเอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่ อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4. จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิ สิ ตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5







9

10

10

11

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

9

9

9

9

9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 2
1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด/ประเมินผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมนั้ น จะกระท าเมื่ อนิ สิ ต เรี ย นอยู่ ชั้ น ปีที่ 4 และนิ สิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล การนาความรู้ ทักษะของหลักสูตร ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เป็นการสะท้อนกลับข้อมูลจากทั้งบัณฑิต ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
ตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
นาผลการประเมินที่ได้ จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ข้อเสนอแนะของอาจารย์
ในการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตร ผลการประเมินจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต มา
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงย่อย และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
1.2 กลุ่มวิชาเอก
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกบังคับเลือก
1.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
87
12
75
52
5
18
6
123

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
30
30
87
15
72
40
8
24
6
123
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004101
Art of Living

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

001204

3(3-2-5)

002201

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)

004101

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living

30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
3(2-2-5)
004201
Socialized Personality
Socialized Personality
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
87 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
15 หน่วยกิต
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6) 244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อน
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์แ ละพลศาสตร์ก ารเลื่อน
ตาแหน่ง และการหมุ น งาน พลั ง งาน และก าลั ง ของ
ต าแหน่ ง และการหมุ น งาน พลั ง งาน และก าลั ง ของ
ร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
ร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ค วามยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และ
เนือ้ เยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ
เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุ ณสมบัติทางกายภาพของของ
ไหล ฟิ สิ ก ส์ ข องการหายใจ ความร้ อ นและอุ ณหพล
ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์ และทัศน
คลื่น เสียงและการได้ยิน ทั ศนศาสตร์แ ละทั ศนอุป กรณ์
อุป กรณ์ ไฟฟ้า และอิเ ล็ ก โทรนิก ส์เ บื้ องต้ น ชีวไฟฟ้ า
ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี
ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของ เวชศาสตร์นวิ เคลียร์
ฟิสิกส์ของ เวชศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of
Units and measurement, kinematics and dynamics of
transitional and rotational motion, work, energy and
transitional and rotational motion, work, energy and
power of the body, elastic properties of the skeleton
power of the body, elastic properties of the skeleton and
and tissues, mechanics and physical properties of
tissues, mechanics and physical properties of fluids,
fluids, physics of breathing, heat and
physics of breathing, heat and thermodynamics, waves
thermodynamics, waves sound and hearing, optics
sound and hearing, optics and optical instrument,
and optical instrument, elementary electricity and

004201

คงเดิม

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of
elementary electricity and electronic, bioelectricity,
nuclear medicine
radiation physics, physics of nuclear medicine
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
Basic Anatomy
บทน าสู่ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานและเซลล์ วิ ท ยา
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐานและเซลล์วทิ ยา เนือ้ เยื่อบุ
เนื้ อ เยื่ อ บุ ผิ ว และเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ระบบปกคลุ ม
ผิวและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครง
ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ
ร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับ
ระบบประสาท ระบบรั บ ความรู้ สึ ก และอวั ย วะรั บ
ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและ
ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
หลอดเลือด เลือดและระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบ
ระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
ขับ ถ่ายปั ส สาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบ พัน ธุ์เพศ
สืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium
Introduction to basic anatomy and cytology,
and connective tissue, integumentary system, skeletal
epithelium and connective tissue, integumentary
system, muscular system, nervous system, sensory
system, skeletal system, muscular system, nervous
system and special sense organs, cardiovascular system,
system, sensory system and special sense organs,
lymphatic and hematopoietic system, respiratory
cardiovascular system, lymphatic and hematopoietic
system, digestive system, urinary system, endocrine
system, respiratory system, digestive system, urinary
system, male reproductive system and female
system, endocrine system, male reproductive system
reproductive system
and female reproductive system
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
3 6 5 212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ
หลั ก การของชีวเคมี ชนิด โครงสร้า งและคุณสมบัติ
ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
ของสารชีวโมเลกุล ได้แ ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
และนิ ว คลี โ อไทด์ คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของ
และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์
เอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทาง
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา
อณูชีววิท ยา การควบคุมทางชีวเคมี ของฮอร์โมน ชีว
การควบคุม ทางชีวเคมีข องฮอร์โมน ชีวพลั ง งานศาสตร์
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งวิถีเ มแทบอลิซึม ชีวเคมี กับ ภาวะ
ชี ว เคมี กั บ ภาวะความผิ ด ปกติ ชี ว เคมี ข องเลื อดและ
ความผิ ด ปกติ ชี ว เคมี ข องเลื อ ดและปั ส สาวะ และการ
ปั ส สาวะ และการทดสอบคุณสมบั ติท างชีวเคมี ข อง
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
สารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and
Principles of biochemistry, types, structures and
properties of biomolecules including carbohydrates,
properties of biomolecules including carbohydrates,
proteins, lipids and nucleotides, properties and activities
proteins, lipids and nucleotides, properties and
of enzyme, central dogma, techniques in molecular
activities of enzyme, central dogma, techniques in
biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic
molecular biology,
hormonal
regulation,
pathway interrelationships, biochemical disorders,
bioenergetics, metabolic pathway interrelationships,
biochemistry of blood and urine and biochemical
biochemical disorders, biochemistry of blood and
properties testing for biomolecules
urine and biochemical properties testing for
biomolecules

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5) 367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
Basic Physiology
หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ใน
หน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของร่ า งกายมนุ ษ ย์ใน
ระบบต่างๆ เช่น สรีรวิท ยาของเซลล์ ระบบประสาท
ระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
ระบบกล้ า มเนื้อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลือ ด ระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
หายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ยปั ส สาวะ
ทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่า ยปั สสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ และการควบคุ ม
ระบบสืบ พัน ธุ์ และการควบคุม อุณหภู มิ ข องร่า งกายใน
อุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ
ภาวะปกติ
Human body roles, functions and mechanisms
Human body roles, functions and mechanisms of
of various body systems such as cellular physiology,
various body systems such as cellular physiology,
nervous system, muscular system, cardiovascular
nervous system, muscular system, cardiovascular
system, respiratory system, gastrointestinal system,
system, respiratory system, gastrointestinal system,
urinary system, endocrine system, reproductive
urinary system, endocrine system, reproductive system
system and body temperature regulation in normal
and body temperature regulation in normal condition
condition

วิชาเอก
75 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
52 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บทที่ เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ให้ มี
ความสอดคล้องกับคาศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น
Studying English in more specific contexts
through listening, speaking, reading, and
writing skills with additions of various speaking
and writing topics related to students’ study areas
with more technical term
248111 พลวัตวิชาชีพ
3 (3-0-6)
Profession Dynamic
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ ประวัติและธรรมชาติ
วิ ท ยาของการออกก าลั ง กายและการกี ฬ า
บริบทของวิชาชีพที่มีผลมาจาก ประวัติศาสตร์
และเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ของของ
วิชาชีพในอนาคต องค์กร ความหมาย ปรัชญา
และจริ ย ธรรมวิชาชีพ มรดกภู มิปัญ ญาด้ า น

วิชาเอก
72 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้ อง
กับคาศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น
Studying English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing topics
related to students’ study areas with more
technical term
248111 พลวัตวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Dynamic
ความเปลี่ ย นแปลงของโลก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
เปลี่ ย นแปลงของวิชาชีพ ประวั ติแ ละธรรมชาติ
วิทยาของการออกกาลังกายและการกีฬา บริบท
ของวิ ช าชี พ ที่ มี ผ ลมาจาก ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ของของวิ ช าชี พ ใน
อนาคต องค์ ก ร ความหมาย ปรั ช ญา และ
จริยธรรมวิชาชีพ มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาพื้นฐาน

ปรับหน่วย
กิต
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248112

248113

248114
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สาระที่
ปรับปรุง

วั ฒ นธรรมการส่ ง เสริ ม สุ ขภาพและการออก
การส่งเสริมสุข ภาพและการออกกาลังกายของ
กาลังกายของไทย
ไทย
Effects of global changing on profession, Natural
Effects of global changing on profession, Natural
and historical of exercise and sport, Profession’s
and historical of exercise and sport, Profession’s
context depend on history and present situation
context depend on history and present situation
and trends, organization, meaning, philosophy and
and trends, organization, meaning, philosophy
ethic, Thai intangible cultural heritage in health
and ethic, Thai intangible cultural heritage in
promotion and exercise
health promotion and exercise
ฟุตบอล
1(0-2-1) 248223 ฟุตบอล
2(1-2-3) ย้ายไปกลุ่ม
Football
Football
วิชาเอก
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ประวัติ กฎกติกา
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ประวัติ กฎกติกา บังคับเลือก
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ ปรับรหัส
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็น
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็ น วิชา หน่วย
ทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและ
ทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและ กิต
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in football, history, rule,
Skills and techniques in football, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness
referee, physical fitness and skills related fitness
in football, team playing and team process, basic
in football, team playing and team process, basic
safety and injury prevention
safety and injury prevention
ยิมนาสติกและโยคะ
1(0-2-1) 248122 ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
2(1-2-3) ปรับรหัส
Gymnastics and Yoga
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
วิชา
ทั ก ษะและเทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ของยิ ม นาสติ ก
ทั ก ษะและเทคนิคเบื้องต้นของยิมนาสติก โยคะ ปรับหน่วย
ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ
และฤาษี ดั ด ตน การฝึ ก อย่า งปลอดภั ย และการ กิต และ
เบื้องต้น การฝึกความอ่อนตัวในท่าทางต่างๆ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น การพัฒนาความ ปรับ
การฝึกความอ่อนตัวแบบฤษีดัดตน เทคนิคการ
อ่อ นตั ว ในท่ า ทางต่า ง ๆ เทคนิค การควบคุ ม ลม คาอธิบาย
ควบคุมลมหายใจ การฝึกโยคะแบบต่างๆ
หายใจ การพั ฒ นาความรู้ ทางยิม นาสติก โยคะ รายวิชา
Basic skills and techniques in gymnastic, basic
และฤาษีดัดตนการประกอบวิชาชีพ
safety and injury prevention, flexibility
Basic skills and techniques in gymnastic, basic safety
training, Thai hermit exercise, breathing
and injury prevention, flexibility training, Thai hermit
control and Yoga training
exercise, breathing control and Yoga training
การประเมินสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 248112 การปรับสมรรถภาพทางกายและจิตอาสา 3(1-4-4) ปรับรหัส
Physical Fitness Evaluation
Physical Fitness Adjustment and Volunteer
วิชา
ระบบทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพ
ระบบทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพทาง ปรับหน่วย
ทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและทักษะกีฬา
กายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและทักษะกีฬา การวัด กิต และ
การประเมิ น สุ ข ภาพทางกายจากการวั ด
สมรรถภาพทางกาย เครื่ อ งมื อ ในการทดสอบ ปรับ
สมรรถภาพทางกาย การประเมินทักษะกีฬา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายที่
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จากการวั ด สมรรถภาพทางกาย เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทดสอบ การ
ให้คาแนะนาในการดูแลความสมบูรณ์ทางกาย
Physiology system related to physical fitness
depend on health and sports skill, physical
health evaluation by physical fitness testing,
sports skill evaluation by physical fitness
testing, Instruments, technology and
innovation of testing and advising for caring
physical performance

248211
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เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การฝึกปรับสมรรถภาพทาง
กาย ระเบียบวินัย และความอดทน การฝึกความ
สามัคคี การมีน้าใจนักกีฬา และการมีจิตอาสา
Physiology system related to physical fitness
depend on health and sports skill, physical health
evaluation by physical fitness testing,
Instruments for testing physical fitness, Physical
fitness related to the profession, Physical fitness
training, Discipline and endurance, Unity
training, Sportsmanship and volunteering
248113 การจัดการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Management
ทฤษฎี และหลักการการจัดการกีฬา การจัดการ
โครงสร้ า งองค์ ก รกี ฬ า กระบวนการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การ
ก าหนดนโยบาย การก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ า หมาย และการวางแผนการด าเนิน งานของ
องค์ ก รกี ฬ า ตามบทบาทและหน้า ที่ ข ององค์กร
กีฬาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ ยวข้องกับ
โอลิมปิค มีการศึกษานอกสถานที่
Theories and principles of sport management,
sport organization, analysis of environments
inside and outside the organizations, vision,
mission goals and planning of sport
organizations, roles of international and national
sports organizations associated with the
Olympics, field trip required
วอลเลย์บอล
1(0-2-1) 248224 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball
Volleyball
ทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติ กฎ
ทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กติก า ผู้ ตั ด สิ น การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทาง
และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาวอลเลย์บอล การ
กาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาวอลเลย์บอล
เล่ น เป็ น ที ม และกระบวนการของที ม ความ
การเล่ น เป็ น ที ม และกระบวนการของที ม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in volleyball, history,
Skills and techniques in volleyball, history, rule,
rule, referee, physical fitness and skills related
referee, physical fitness and skills related fitness

สาระที่
ปรับปรุง

คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับเลือก
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต
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fitness in volleyball team playing and team process,
basic safety and injury prevention
248212 ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
1(0-2-1) 248121
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิคการว่ายน้า สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทาง
กาย หลั กการช่ วยชี วิ ตทางน้ า การแข่ งขั นทั้ ง
ประเภทบุ คคลและทีม ความปลอดภั ยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in swimming, History,
rule, referee, Physical fitness and skills
related fitness in swimming and lifesaving,
individual and team competition, basic safety
and injury prevention
248213 ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหว
3(2-2-5) 248341
ของร่างกาย
Skill and Mechanic of Body Movement
สรี ร วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อ นไหว หลั ก การเรี ย นรู้ แ ละการถ่ายโยง
การเรี ย นรู้ ขบวนการสื่ อ ประสาท การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการเคลื่อนไหว
และการพั ฒ นาทั ก ษะและการแก้ ไ ขความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวตามบริบท
Physiology and psychology related with
movement, learning process principle and
learning transfer, nervous information, changes in
movement abilities, skills development and
movement therapy by context
248214 กรีฑา
1(0-2-1) 248225
Track and Field
ทักษะและเทคนิคกรีฑาประเภทลู่และลาน ประวัติ
กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะสาหรับกรีฑาประเภทลู่และ
ลาน การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
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in volleyball team playing and team process,
basic safety and injury prevention
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิคการว่ายน้า สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทาง
กาย หลั ก การช่ ว ยชี วิ ต ทางน้ า การแข่ ง ขั น ทั้ ง
ประเภทบุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Swimming skills and techniques, Related
physical fitness and the development of physical
Fitness, Principles skills for life saving, The
competition for both individuals and teams, Basic
safety and injury prevention
ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
ของร่างกาย
Skill and Mechanic of Body Movement
สรี ร วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก าร
เคลื่อนไหว หลักการเรียนรู้และการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ ขบวนการสื่อประสาท การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวและการพัฒนา
ทั ก ษะและการแก้ ไ ขความบกพร่ อ งทางการ
เคลื่อนไหวตามบริบท
Physiology and psychology related with
movement, learning process principle and
learning transfer, nervous information, changes
in movement abilities, skills development and
movement therapy by context
กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field
ทักษะและเทคนิคกรีฑาประเภทลู่และลาน ประวัติ
กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะสาหรับกรีฑาประเภทลู่และ
ลาน การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ปรับรหัสวิชา

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับเลือก
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต
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Skills and techniques in track and field, history, rule,
Skills and techniques in track and field, history,
referee, physical fitness and skills related fitness in
rule, referee, physical fitness and skills related
track and field, individual and team competition,
fitness in track and field, individual and team
basic safety and injury prevention
competition, basic safety and injury prevention
248215 การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว 1(0-2-1) 248123 การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
2(1-2-3)
Resistance and Callisthenic Training
Resistance and Callisthenic Training
หลั ก ของการฝึก ด้ว ยน้าหนัก ตั วและแรงต้าน
หลั ก ของการฝึ ก ด้ ว ยน้ าหนั ก ตั ว และแรงต้ า น
เทคนิค ทักษะ ท่าทางและอุปกรณ์ในการฝึก
เทคนิค ทักษะ ท่าทางและอุปกรณ์ในการฝึกการ
การคานวณความหนัก
ค านวณความหนั ก ของการฝึ ก หลั ก ความ
ข อ ง ก า ร ฝึ ก ร ะ บ บ ท า ง ส รี ร วิ ท ย า แ ล ะ
ปลอดภั ย ในการฝึ ก ระบบทางสรี ร วิ ท ยาและ
โภชนาการที่เกี่ยวข้อง การออกโปรแกรมการ
โภชนาการที่เกี่ยวข้อง การออกโปรแกรมการฝึก
ฝึ ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า นี ฝึ ก เ ค รื่ อ ง มื อ
การออกแบบสถานีฝึก เครื่องมือเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการฝึก
นวัตกรรมในการฝึกตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
Principle of resistance and callisthenic training,
Principle of resistance and callisthenic training,
technique, skills, position and equipment,
technique, skills, position and equipment, training
training intensity calculate, related physiology
intensity calculate, related physiology and nutrition,
and nutrition, training program and station
training program and station design, Instruments,
design, Instruments, technology and innovation
technology and innovation of training depend on
of training depend onspecific
specific
248216 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
248213 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)
Sport Biomechanics
Sport Biomechanics
ชี วกลศาสตร์ การกี ฬา การเคลื่อนไหว กฎการ
ชีว กลศาสตร์ ก ารกี ฬ า การเคลื่อ นไหว กฎการ
เคลื่ อนที่ ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์
เคลื่ อ นที่ ปริ ม าณสเกลาร์ ปริ ม าณเวกเตอร์
เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว
เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวใน
ในการกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิง
การกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น
เส้ น ต าแหน่ ง ระยะทาง ระยะขจั ด ความเร็ ว
ตาแหน่ง ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว
อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเม
อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง คิเนเมติกเชิงมุม
ติ ก เชิ ง มุ ม ต าแหน่ งเชิ งมุ ม ระยะขจั ดเชิ งมุ ม
ตาแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม
ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น
ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน
แรง แรงเสียดทาน มวล น้าหนัก ความมั่นคงและ
มวล น้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล คิเนติก
ความสมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วง
เชิงมุม ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน
ของร่างกาย ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน
โมเมนตั ม การดล งาน ก าลั ง พลั ง งาน ชี ว กล
กาลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ
ศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลศาสตร์
และกระดูก กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์
ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว
ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา
ในการกีฬา

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Sport biomechanics, motion, law of motion, scalar
Sport biomechanics, motion, law of motion,
quantity, vector quantity, instrumentation and
scalar quantity, vectorquantity, instrumentation
method movement analysis in sport,
and method movement analysis in sport,
anthropometry, linear kinematics, position,
anthropometry, linear kinematics, position,
distance, displacement, speed, velocity,
distance, displacement, speed, velocity,
acceleration, projectile motion, angular kinematics,
acceleration, projectile motion, angular
angular position, angular displacement, angular
kinematics, angular position, angular
velocity, angular acceleration, linear kinetics, force,
displacement, angular velocity, angular
friction force, mass, weight, stability and
acceleration, linear kinetics, force, friction force,
equilibrium, angular kinetics, torque, center of
mass, weight, stability and equilibrium, angular
gravity, leverage, momentum, impulse, work,
kinetics, torque, center of gravity, leverage,
power, energy, biomechanics of musculoskeletal
momentum, impulse, work, power, energy,
system, fluid mechanics, movement analysis in
biomechanics of musculoskeletal system, fluid
sport
mechanics, movement analysis in sport
248217 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5) 248212 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5) ปรับรหัส
Sport Psychology
Sport Psychology
วิชา
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกาย
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกายและ
และการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน
การกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น
การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของ
และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้ อ ม
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกาลังกายและ
ต่ า ง ๆ ต่ อ การออกก าลั ง กายและการกี ฬ า
การกี ฬ า ขอบเขตขององค์ ค วามรู้ และ
ขอบเขตขององค์ ค วามรู้ และปฏิ บั ติ ก ารทาง
ปฏิบัตกิ ารทางจิตวิทยาการกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา
Role of psychology on exercise and sports,
Role of psychology on exercise and sports,
learning sport skills, coaching, playing and
learning sport skills, coaching, playing and
practicing sports, environmental influences on
practicing sports, environmental influences on
exercise and sports, body of knowledge and
exercise and sports, body of knowledge and
sport psychology laboratory
sport psychology laboratory
248311 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) 248211 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) ปรับรหัส
Sports Medicine
Sports Medicine
วิชา
สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บทาง
สภาพและปั ญ หาของอุ บั ติภั ย และบาดเจ็ บทาง
กี ฬ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบาดเจ็ บ การ
กีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บการป้องกัน
ป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายจากการเล่น
การบาดเจ็บของร่างกายจากการเล่นกีฬา การใช้
กีฬา การใช้ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาล
ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นทางการ
เบื้ อ งต้ น ทางการกี ฬ า และการฟื้ น ฟู อ าการ
กี ฬ า และการฟื้ น ฟู อาการบาดเจ็บจากการเล่น
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ความปลอดภัยและ
กี ฬ า ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อาการ
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
บาดเจ็บเบือ้ งต้น
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Status and problems of accident and injured
Status and problems of accident and injured
sports, factors affect injuries prevention of
sports, factors affect injuries prevention of injury,
injury, drug utilized of sport person, first aid
drug utilized of sport person, first aid in sport and
in sport and injury rehabilitate of injured from
injury rehabilitate of injured from sports, team
sports, team playing and team process, basic
playing and team process, basic safety and
safety and injury prevention
injury prevention
248312 บาสเกตบอล
1(0-2-1) 248226 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
Basketball
ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัติ กฎกติกา
ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัติ กฎกติกา
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึ กทั กษะ ส าหรั บกี ฬาบาสเกตบอล ความ
การฝึ กทั กษะ ส าหรั บกี ฬ าบาสเกตบอล ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in basketball, history, rule,
Skills and techniques in basketball, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
referee, physical fitness and skills related fitness
basketball, team playing and team process, basic
in basketball, team playing and team process,
safety and injury prevention
basic safety and injury prevention
248313 โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 248312 โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5)
Nutrition for Physical Fitness
Nutrition for Physical Fitness
ความสัมพันธ์ของอาหารและสารอาหารที่มีต่อ
ความสั ม พั น ธ์ ข องอาหารและสารอาหารที่ มีต่อ
สมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรี ร วิ ทยาที่
สมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรี ร วิ ท ยาที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย พลังงานใน
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย พลังงานในการ
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา พลังงานจาก
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา พลังงานจากอาหาร
อาหารและสารอาหาร อาหารและสารอาหาร
และสารอาหาร อาหารและสารอาหารสาหรับการ
ส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาวะโภชนาการที่
ภาวะโภชนาการที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพทาง
สั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกาย การออกแบบ
กาย การออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่อการ
โ ปรแ ก รมอา ห า รเพื่ อ ก ารค วบคุ มน้ าหนั ก
ควบคุมน้าหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพื่อ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพื่อนักกีฬา
นักกีฬา
Relation between foods and nutrients on physical
Relation between foods and nutrients on
fitness, physiology system related with physical
physical fitness, physiology system related
fitness, sport and exercise energy expenditure,
with physical fitness, sport and exercise
energy from foods and nutrients, foods and
energy expenditure, energy from foods and
nutrients for physical fitness improvement,
nutrients, foods and nutrients for physical
relationship of nutrition status and physical
fitness improvement, relationship of nutrition
fitness, foods program design for weight control,
status and physical fitness, foods program
hypertrophy and sports

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาเอก
บังคับเลือก
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ปรับรหัส
วิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

design for weight control, hypertrophy and
sports
248314 การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
1(0-2-1) 248221 การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
2(1-2-3) ปรับรหัส
และการเต้น
และการเต้น
วิชา และ
Dance and Rhythmic Exercise
Dance and Rhythmic Exercise
ปรับหน่วย
จังหวะและการนับจังหวะเพลง ท่าทางการเต้น
จั ง หวะและการนั บจังหวะเพลง ท่ า ทางการเต้น กิต
ประกอบจังหวะเพลง การออกแบบท่าทางเพื่อ
ประกอบจั ง หวะเพลง การออกแบบท่ า ทางเพื่อ
เต้น ประกอบจั ง หวะเพลง การคิ ด ชุด ท่ า ทาง
เต้ น ประกอบจั ง หวะเพลง การคิ ด ชุ ด ท่ า ทาง
ประกอบจังหวะเพลง การผสมผสานท่ารามวย
ประกอบจั ง หวะเพลง การผสมผสานท่ ารามวย
ไทยและกระบี่กระบองในการเต้น
ไทยและกระบี่กระบองในการเต้น
Rhythm and music rhythm count, rhythmic
Rhythm and music rhythm count, rhythmic
choreography, choreographed, choreography
choreography, choreographed, choreography
block design, Mae mai Muay Thai and krabi
block design, Mae Mai Muay Thai and krabi
krabong mixing in choreography
krabong mixing in choreography
248315 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
3(2-2-5) ปรับรหัส
Physiology of Physical Fitness
Physiology of Physical Fitness
วิชา และ
สรี ร วิ ท ยาของร่ า งกายมนุ ษ ย์ ระบบทาง
สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ ระบบทางสรีรวิทยา ปรับ
สรี ร วิ ท ยาและระบบพลั ง งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
และระบบพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทาง คาอธิบาย
สมรรถภาพทางกาย การตอบสนองและการ
กาย การตอบสนองและการปรับตัวของระบบทาง รายวิชา
ปรั บ ตั ว ของระบบทางสรี ร วิ ท ยาและระบบ
สรีรวิทยาและระบบพลังงาน จากการออกกาลัง
พลังงาน จากการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
กายและเล่นกีฬา การเปลี่ยนแปลงของระบบทาง
ปฏิ บั ติ ก ารทางสรี ร วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สรีรวิทยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพ
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
การ
ทางกาย และช่วงวัย ปฏิบัตกิ ารทางสรีรวิทยาที่
พัฒนาระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงาน
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายและการทดสอบ
ด้วยการฝึกสมรรถภาพทางกาย
การพัฒนาระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงาน
Human physiology, energy and physiology
ด้วยการฝึกสมรรถภาพทางกาย
systems related with physical fitness,
Human physiology, energy and physiology
response and adaptation of energy and
systems related with physical fitness, response
physiology systems due to exercise and
and adaptation of energy and physiology
sports, physiological laboratory related
systems due to exercise and sports,
physical fitness and testing, physiology and
physiological laboratory related physical fitness
energy systems improvement by physical
and testing, physiology and energy systems
fitness training
improvement by physical fitness training
248316 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมิน 3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สาระที่
ปรับปรุง

Research Methodology and Evaluation in
Health Science
หลั ก การประเมิ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
สถิตและหลักสถิติในการประเมินและการวิจัย
การออกแบบงานวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
นาเสนอข้อมูล หลักจริยธรรมในงานวิจัย
Principle of health science evaluation, Statistic
and principle of statistic in health science
evaluation, basic research design, data
collection, analyzing and present, research
ethics
248411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
การปรับสมรรถภาพทางกาย
Science and Technology for Physical
Competency Modification
หลั ก การฝึ ก และรู ปแบบการฝึ ก สมรรถภาพ
ทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและกี ฬ า
หลั ก การทางสรี ร วิ ท ยา โภชนาการ ชี ว กล
ศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
และเทคโนโลยี ในการออกแบบโปรแกรม
เสริมสร้างสุขภาพกางกาย และโปรแกรมการ
ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เครื่องมือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการปรับสมรรถนะทางกาย
Principle and types of training for physical
fitness, principle of physiology, biomechanics,
nutrition, sports psychology, sports medicine
and technology for health promotion and
excellence sport program design
Instruments, echnology and innovation of
physical competency modification
248412 นวัตกรรมและงานวิจัยทาง
3(2-2-5) 248401 นวัตกรรมและงานวิจัยทาง
3(2-2-5) ปรับรหัส
สุขภาพและกีฬา
สุขภาพและกีฬา
วิชา
Innovation and Research in Health and Sports
Innovation and Research in Health and Sports
ความส าคั ญ ของนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตนกรรม โครงงาน หรือ
ทางการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกกาลัง
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กับการกีฬา การพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม
ทางสุขภาพและกีฬา ด้วยระเบียบวิธีวจิ ัย สถิติ
และเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงการเขียน
รายงานเพื่อนาเสนอต่อสาธารณะ ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
Importance of sport innovation and
technology, information technology in sport,
developing of health and sport research or
innovation with confidence, research
methodology statistic and research Tools,
Including writing and public presentation with
morality and ethics
248413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(0-4-2)
และนิสิตอาสา
Field Experience and Volunteer Student
การปรั บสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สุ ข ภาพและการกีฬ า ให้ เหมาะสมและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัย
การทางานเป็ น กลุ่ม การเป็ น ผู้ น าและผู้ตาม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านกีฬา การ
ออกกาลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ โดย
การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ผู้ น าการออกก าลั ง กาย
ผู้ออกแบบทางท่าและโปรแกรมการออกกาลัง
กาย ผู้ให้คาแนะนาการปรับสมรรถภาพทาง
กาย การออกค่ายอาสา การศึกษาดูงาน การ
ฝึกพื้นฐานมรดกภูมปิ ัญญาด้านวัฒนธรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
Health and skills related fitness and discipline
training for profession standard, working
group, leader and follower, health promotion,
exercise and sport field experience by sports
referee, exercise program and movement
designer, physical fitness adviser, volunteer
camp, education trip, Thai intangible cultural
heritage in health promotion and exercise
training

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

กายหรือการกีฬา ด้วยกระบวนการและขั้นตอน
ตามหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ และน าเสนอ
ผลงานที่ได้ต่อสาธารณะ ในรูปแบบรายงาน หรือ
การน าเสนอในที่ ประชุม วิชาการ หรือ ตีพิม พ์ใ น
วารสารวิชาการ
Importance of sport innovation and technology,
information technology in sport, developing of
health and sport research or innovation with
confidence, research methodology statistic and
research Tools, Including writing and public
presentation with morality and ethics
ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

248491 การฝึกงาน
6หน่วยกิต 248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต คงเดิม
Professional Training
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้นาการออกกาลั งกาย
การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเป็ น ผู้ น าการออกก าลั ง กาย
ผู้นานันทนาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทีมกีฬา
ผู้นานันทนาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับที มกีฬา
หรื องานที่ เกี่ ยวข้ องกั บวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
การส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ กรทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกสอนพลศึกษา
ทั้งนีร้ วมไปถึงการฝึกสอนพลศึกษาในโรงเรียน
Training with exercise trainer, recreation leader,
Training with exercise trainer, recreation leader, team
team staff or trainee with sport science, health
staff or trainee with sport science, health promotion in
promotion in nation and international enterprise
nation and international enterprise including physical
including P.E. student teacher
education student teacher in school
248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต คงเดิม
Independent Study
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
เขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ใน
อภิปราย ในหัวข้อทางทางด้านวิทยาศาสตร์
หั ว ข้ อ ทางทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การ
การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการออกกา
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา
กังกาย พลศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงรายงานการ
ทั้ ง นี้รวมไปถึ ง รายงานการวิจั ย ที่ เป็ น ผลมาจาก
วิจัยที่เป็นผลมาจากการฝึกสอนพลศึกษา
การฝึกสอนพลศึกษา
Studying, collecting, data, analyzing, report
Studying, collecting, data, analyzing, report
writing, presenting and discussing in sport
writing, presenting and discussing in sport
science, health promotion and exercise,
science, health promotion and exercise, physical
physical education including research reports
education including research reports from P.E.
from P.E. student teacher
student teacher
248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต คงเดิม
Co-operative Education
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการออกกา
การส่งเสริมสุข ภาพและการออกกากัง กาย พล
กังกาย พลศึกษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
ศึกษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครั ฐ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in sport science, health promotion
working skills in sport science, health promotion
and exercise, physical education as an apprentice
and exercise, physical education as an
in private or government sectors
apprentice in private or government sectors
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กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 5 หน่วยกิต
248321 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทนนิส ประวัติ กฎกติกา ผู้
ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้ง
ประเภทบุ คคลและทีม ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in tennis, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
tennis, individual and team competition, basic
safety and injury prevention
248322 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การ
แข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in table tennis, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness
in table tennis, individual and team competition,
basic safety and injury prevention
248323 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทั กษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน ประวั ติ กฎ
กติกา ผู้ ตั ดสิ น การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาแบดมินตัน
การแข่ ง ขั น ทั้ ง ประเภทบุ ค คลและที ม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in badminton, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
badminton, individual and team competition, basic
safety and injury prevention

กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
248322 เทนนิส
2(1-2-3)
Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทนนิส ประวัติ กฎกติกา ผู้
ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้ง
ประเภทบุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in tennis, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness
in tennis, individual and team competition, basic
safety and injury prevention
248228 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติ กฎ
กติก า ผู้ ตั ด สิ น การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การ
แข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in table tennis, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness
in table tennis, individual and team competition,
basic safety and injury prevention
248229 แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
ทั ก ษะและเทคนิ ค กี ฬ าแบดมิน ตั น ประวั ติ กฎ
กติก า ผู้ ตั ด สิ น การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บกี ฬ าแบดมินตัน
การแข่ ง ขั น ทั้ ง ประเภทบุ ค คลและที ม ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in badminton, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness
in badminton, individual and team competition,
basic safety and injury prevention

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต
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248324 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ทักษะและเทคนิคกีฬากอล์ฟ ประวัติ กฎกติกา ผู้
ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬากอล์ฟ การแข่งขันทั้ง
ประเภทบุ คคลและทีม ความปลอดภั ยและการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in golf, history, rule, referee,
physical fitness and skills related fitness in golf,
individual and team competition, basic safety and
injury prevention
248325 กระบี่กระบอง
1(0-2-1)
Krabi Krabong
ทั กษะและเทคนิ ค กระบี่ ก ระบอง ประวั ติ
สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ยวข้ องและการพั ฒนา
ทั กษะสมรรถนะในการฝึ กกระบี่ กระบอง การ
แข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in krabi krabong, history,
physical fitness and skills related fitness in krabi
krabong, individual and team competition, basic
safety and injury prevention
248326 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
1(0-2-1)
Thai and International Martial Arts
ทั กษะและเทคนิ คมวยไทยและศิ ลปะป้ องกั นตั ว
สากล ประวัติ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องและ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะศิลปะป้องกันตัว ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Muay and martial arts,
history, physical fitness and skills related fitness in
martial arts, basic safety and injury prevention
248327 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ทั ก ษะและเทคนิ ค กี ฬ าตะกร้ อ ประวั ติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

248323 กอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายส าหรั บกีฬากอล์ ฟ การฝึก
ทั ก ษะเบื้ อ งต้น และกฎกติ ก ามารยาทของกี ฬ า
กอล์ฟ
History definition importance and physical fitness
for golf basic skill training rules and etiquette of
golf

ปรับรหัส
วิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

248324 กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Krabi Krabong
ทั ก ษะ แ ล ะ เทค นิ ค ก ระ บี่ ก ระ บอง ประ วั ติ
สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วข้ อ งและการพั ฒนา
ทั ก ษะสมรรถนะในการฝึ ก กระบี่ ก ระบอง การ
แข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in krabi krabong, history,
physical fitness and skills related fitness in krabi
krabong, individual and team competition, basic
safety and injury prevention
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทย และสากล
2(1-2-3)
Thai and International Martial Arts
ทักษะและเทคนิคมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวสากล
ประวั ติ สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ยวข้ องและการ
พั ฒ นาทั ก ษะสมรรถนะศิ ลปะป้ อ งกั น ตั ว ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Muay and martial arts, history,
physical fitness and skills related fitness in martial arts,
basic safety and injury prevention
248325 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ทักษะและเทคนิคกีฬาตะกร้อ ประวัติ กฎกติกา
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาบังคับ
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับหน่วย
กิต

ปรับรหัส
วิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

กาย และการฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บ กี ฬ าตะกร้ อ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีม
การเล่ นเป็ นที มและกระบวนการของที ม ความ
และกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in Takraw, history, rule,
Skills and techniques in Takraw, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
referee, physical fitness and skills related fitness
Takraw, team playing and team process, basic
in Takraw, team playing and team process, basic
safety and injury prevention
safety and injury prevention
248328 ฟุตซอล
1(0-2-1) 248227 ฟุตซอล
2(1-2-3) ปรับรหัส
Futsal
Futsal
วิชา และ
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตซอล ประวัติ กฎกติกา
ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตซอล ประวัติ กฎกติกา ผู้ ปรับหน่วย
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการ กิต
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตซอล การเล่นเป็น
ฝึกทักษะ สาหรับกีฬาฟุตซอล การเล่นเป็นทีมและ
ทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและ
กระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
Skills and techniques in Futsal, History, rule,
Skills and techniques in Futsal, History, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
referee, physical fitness and skills related fitness
futsal, team playing and team process, basic
in futsal, team playing and team process, basic
safety and injury prevention
safety and injury prevention
248329 จักรยาน
1(0-2-1) 248326 จักรยาน
2(1-2-3) ปรับรหัส
Cycling
Cycling
วิชา และ
ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัติ กฎกติกา
ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัติ กฎกติกา ปรับหน่วย
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ กิต
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันทัง้
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันทั้ง
ประเภทบุ คคลและทีม ความปลอดภัยและการ
ประเภทบุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการ
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
ป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
Skills and techniques in cycling, history, rule,
Skills and techniques in cycling, history, rule,
referee, physical fitness and skills related fitness in
referee, physical fitness and skills related fitness
cycling, individual and team competition, basic
in cycling, individual and team competition, basic
safety and injury prevention
safety and injury prevention
248330 เกมสันทนการ
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
Recreation Game
รูปแบบและประวัติของเกม เกมในวัฒนธรรม
ต่ า งๆ วิ ธี ก ารเล่ น เกม ความมุ่ ง หมายและ
เทคนิ ค การเป็ น ผู้ น าเกม กระบวนการของ
กิจกรรมเกมเพื่อการสันทนาการ เกมเพื่อการ
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สาระที่
ปรับปรุง

ผ่อนคลาย การเพื่อกลุ่มสัมพันธ์ เกมเพื่อการ
เรียนการสอนกีฬาและออกกาลังกาย
Types and historical of game, game in
different culture, objective and game leaders
techniques, recreations game process, game
for relaxing, game for group dynamics, game
for sport and exercise teaching
248321 ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dance
ประวัติความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหว
เบื้องต้น รูปแบบการเต้นราสากล และมารยาท
ของการเต้นราสากล
History definition importance basic movement
type and etiquette of social dance
248328 กีฬาตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Informal sports
กี ฬ าและการออกก าลั ง กายอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือที่มีอยู่แล้วแต่แพร่หลายอยู่
ในวงที่ จ ากั ด นอกเหนื อ จากกี ฬ าและการออก
กาลังกายที่เป็นที่นิยม กฎ กติกา วิธีการแข่งขัน
ผลที่มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
Other newly developed sports or exercise Or
which exists but is limited in a limited circle Aside
from popular sports and exercise, competition
rules Results that are healthy and physical
fitness
248421 นันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมายและความสาคัญของ
นั น ทนาการ ลั ก ษณะของกิ จ กรรมนั น ทนาการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of
recreation, nature of activities and recreation
participation
248422 ไทเก๊กและชี่กง
2(1-2-3)
Tai chi and Qigong

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต
248340 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วน 3(2-2-5)
ร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Scientific Principle’s of Specific Body
Composition
Modification
สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ระบบโครงร่าง
ของมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของกล้ า มเนื้ อ
กระดูก น้า และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการ
ออกก าลั ง กาย การเพิ่ ม และลด กล้ า มเนื้ อ
ไขมั น และน้ าในร่ า งกายด้ ว ยหลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ทาง การออกแบบโปรแกรมการปรับสัด ส่วน
ร่างกาย เพื่อสุขภาพและการกีฬาโดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Physiological and anatomical of skeleton
system, effects of exercise on muscle, bone,
electrolyte and fat, principle of sports science
for increase and decrease muscle body fat
and water for specific, Principle of sports
science for body composition modification for
health and sports
248341 การออกกาลังกายบาบัดและ 3(2-2-5)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
Exercise Therapy for Special Needs
อิทธิพลของเพศ ช่วงวัย และความผิดปกติที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกาย หลักการออกกาลังกาย
ตามบริบทของเพศ วัย และความผิดปกติของ
ร่างกาย การออกกาลังกายเพื่อบาบัด การออก
ก าลั ง กายส ารั บ โรคอ้ ว น ความดั น โลหิ ต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

ประวัติความหมาย ความสาคัญ การเคลื่อนไหว
เบือ้ งต้น รูปแบบการรา ไทเก๊ ก และชี่ ก ง และ
มารยาทของการไทเก๊กและชี่กง
History definition importance basic movement
type and etiquette of Tai chi and Qigong
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วน 3(2-2-5) ปรับรหัส
ร่างกาย
วิชา และ
Scientific Principles of Body Composition
ชื่อวิชา
Modification
สรี รวิทยาและกายวิภ าคศาสตร์ ระบบโครงร่ า ง
ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกระดูก
น้า และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการออกกาลัง
กาย การเพิ่มและลด กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้าใน
ร่างกายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะทาง การออกแบบ
โปรแกรมการปรั บสั ดส่ ว นร่ า งกาย เพื่อ สุ ข ภาพ
และการกีฬาโดยหลักการทางวิ ทยาศาสตร์การ
กีฬา
Physiological and anatomical of skeleton system,
effects of exercise on muscle, bone, electrolyte
and fat, principle of sports science for increase
and decrease muscle body fat and water for
specific, Principle of sports science for body
composition modification for health and sports

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

เบาหวาน ความเครียด หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
ทางต่างๆ ที่เกิดจากกลุ่มอาการที่ผิดปกติ
Influential of sex, ages and body disorder on
physical fitness, Principle of exercise on sex,
ages and body disorder context, Exercise for
therapy, Exercise for obesity, hypertension,
diabetes, strain and specifics varies by disorder
248342 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) 248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) ปรับรหัส
Activities and Sports for Health
Activities and Sport for Health
วิชา
ความหมายของกิจกรรม การออกกาลังกาย
ความหมายของกิจกรรม การออกกาลังกาย และ
และกีฬา หลักการของกิจกรรม การออกกาลัง
กี ฬ า หลั ก การของกิจกรรม การออกกาลังกาย
กายและกีฬา การใช้กิจกรรม การออกกาลัง
และกีฬา การใช้กิจกรรม การออกกาลังกาย กีฬา
กาย กีฬา นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพทาง
นั น ทนาการเพื่อ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพทางกายและใจ
กายและใจ รวมถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์
รวมถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์
Meaning of activities, exercise and sport,
Meaning of activities, exercise and sport,
principle of activities, exercise and sports,
principle of activities, exercise and sports,
activities, exercise, sports, recreation for
activities, exercise, sports, recreation for physical
physical and mental including public interest
and mental including public interest
248343 การสร้างสรรค์การออกกาลังกาย 3(1-4-4)
ปิดรายวิชา
และกีฬาแนวใหม่
Modern Exercise and Sport Creativity
หลั กการออกก าลั งกายและกี ฬา ประวั ติ และ
ธรรมชาติวทิ ยาของการออกกาลังกายและกีฬา
ลั กษณะของกี ฬาเพื่อมวลชนและความเป็ นเลิศ
แนวโน้มความนิยมการออกกาลังกายในปัจจุบัน
และอนาคต การคิดค้นท่าทาง รูปแบบการออก
กาลังกายและเกมกีฬาแบบใหม่
Principle of exercise and sports, natural and historical
of exercise and sport for all and excellence, present
and future trend of exercise, modern exercise
movements and games design
248344 การปรับพฤติกรรมเพื่อสมรรถนะ 3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
ทางการกีฬา
Behaviors Modification for Sport Performance
หลั ก การทางจิ ต วิ ท ยาการในการแบ่ ง แยก
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ผลทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี ต่ อ
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พฤติกรรมและสมรรถนะทางการกีฬา การใช้
หลักจิตวิทยาการกีฬาในการปรับพฤติกรรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา
Principle of psychology for human’s behaviors
divided, effects of psychology on behaviors
and sports performance, principle of
psychology for behaviors modification for
sports performance improvement
248345 การออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬา 3(2-2-5) 248347 การออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
Sport Training Program Design
Sport Training Program Design
รูปแบบและธรรมชาติของกีฬาประเภทต่างๆ
รู ป แบบและธรรมชาติ ข องกี ฬ าประเภทต่ า งๆ
ระบบพลั ง งาน โภชนาการ สมรรถภาพทาง
ระบบพลังงาน โภชนาการ สมรรถภาพทางกาย
กายและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในแต่ละ
และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในแต่ละประเภท
ประเภท ทั ก ษะทางการกี ฬ าที่ จ าเป็ น การ
ทั ก ษะทางการกี ฬ าที่ จ าเป็ น การออกแบบ
ออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะ สมรรถภาพ
โปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะ สมรรถภาพ ระบบ
ระบบพลังงาน และโภชนาการ ตลอดทั้งปี
พลังงาน และโภชนาการ ตลอดทั้งปี
Types and natural of sports, energy systems,
Types and natural of sports, energy systems,
nutrition, physical fitness and physiology
nutrition, physical fitness and physiology related
related to sports, specific skills, periodization
to sports, specific skills, periodization of skills
of skills training, physical fitness, energy
training, physical fitness, energy system and
system and nutrition
nutrition
248346 การนวดทางการกีฬาและสุขภาพ 3(2-2-5) 248232 การนวดทางการกีฬา
3(2-2-5)
Massage for Health and Sport
Massage for Sport
ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบทางสรี ร วิ ท ยาและกายวิภ าคศาสตร์ ข อง
กล้ า มเนื้ อ กระดู ก ข้ อ ต่ อ การบาดเจ็ บ ของ
กล้ า มเนื้ อ กระดู ก ข้ อ ต่ อ การบาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผน
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ วิธีการยืดข้อต่อตาม
ไทยตามหลั ก การทางวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดเพื่อ
วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและกระตุ้นสมรรถนะทางกีฬา
การกี ฬ า การนวดแผนไทยเพื่ อ กระตุ้ น
และผ่อนคลายอาการบาดเจ็บ
สมรรถนะทางกีฬา และการนวดแผนไทยเพื่อ
Physiological and anatomical systems of
สุขภาพและผ่อนคลายอาการบาดเจ็บ
muscles, skeleton and joints, injuries of muscles
Physiological and anatomical systems of
skeleton and joints, principle of sports science for
muscles, skeleton and joints, injuries of
Thai massage, massage for exercise and sports
muscles skeleton and joints, principle of sports
performance stimulation, health and reducing
science for thai massage, thai massage for
injuries

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา และชื่อ
วิชา

ปรับรหัส
วิชา
ชื่อวิชาและ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

sports performance stimulation, health and
reducing injuries

248347 วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
248483 วิถีสุขภาพ
3(2-2-5) ปรับรหัส
Healthy Lifestyle
Healthy Lifestyle
วิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการดู แลสุ ขภาพและการ
การส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การเคลื่อนไหวร่ างกายที่ ถู กต้อง
ถูกต้อง สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและ
สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การดูแลป้องกันอาการ
สุขภาพ การดูแลป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น และ
บาดเจ็ บ เบื้ อ งต้น และกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
Basic knowledge of health care, health
Basic knowledge of health care, health
promotion body movement for health, consumer
promotion body movement for health,
health disease prevention and risk factors of
consumer health disease prevention and risk
health, basic of health care and health
factors of health, basic of health care and
prevention, health promotion activities
health prevention, health promotion activities
248348 สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 248332 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 3(2-2-5) ปรับรหัส
และการออกกาลังกาย
สุขภาพผู้สูงอายุ
วิชา ชื่อ
Physical Fitness and Exercise for Older person
Learning Management Model to Aging Health วิชา และ
พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย สรรถภาพ
Promotion
ปรับ
ทางกายที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามช่ ว งวั ย ความ
ค ว า มห มา ยข อง ผู้ สู ง อายุ สั ง ค มผู้ สู งอายุ คาอธิบาย
แตกต่างทางด้านร่างกายและความคิดของช่วง
พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย ความแตกต่าง รายวิชา
วั ย ต่ า งๆ การดู แ ลสมรรถภาพทางกายของ
ทางด้านร่างกายและความคิดของผู้สูงอายุ การ
ผู้สูงอายุดว้ ยการออกกาลังกาย
เปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายและจิ ต ใจ การดู แ ล
Physical development on ages, changes in
ตนเองและภาวะเครียดในผู้สูงอายุ สรรถภาพทาง
physical fitness by age, physical and cognitive
กายที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย การดูแลและฟื้นฟู
differences between ages, care in older
สมรรถภาพทางกายของผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยการออก
person physical fitness with exercise
ก าลั ง กาย การนวดส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ การดู แ ล
ผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ วิธีและรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
ตามบริบทต่าง ๆ
Definition of the aging and aging society,
physical development according to age, physical
and mental differences of aging, physical and
mental changes, self-care and stress in aging,
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สาระที่
ปรับปรุง

physical fitness changed according to age,
massage for the aging, care and rehabilitation of
the physical fitness of aging with exercise, caring
for aging both physically and mentally, learning
management methodology and models of to
promote health for the elderly in various
contexts.
248351 การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นพืน้ ฐาน 3(1-4-4)
Basic Referee Clinic for Sports
การฝึ ก อบรมผู้ ติด สิ น กี ฬ าประเภทต่า งๆ ขั้ น
พื้นฐาน จากผู้ฝึกสอนที่มีความชานาญหรือผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาโดยเฉพาะ การ
ฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้ตัดสินกีฬา
Basic referee clinic for various sports from
sport associations instructor, assistant referee
and referee field experience
248352 การวิเคราะห์การแข่งขันและ 3(2-2-5)
248342 การวิเคราะห์สมรรถนะ
3(2-2-5)
การสอดแนม
และการแข่งขันกีฬา
Game Analysis and Scouting
Performance and Match Analysis
สมรรถนะและทั ก ษะในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
สมรรถนะและทักษะในการแข่ง ขันกีฬาประเภท
ประเภทต่า งๆ การวิเคราะห์ เกมการแข่ ง ขั น
ต่ า ง ๆ การวิ เ คราะห์ เ กมการแข่ ง ขั น จากการ
จากการแสดงออกทักษะกีฬา การทานายผล
แสดงออกทักษะกีฬา การทานายผลการแข่งขัน
การแข่งขันจากการวิเคราะห์ทักษะกีฬา การ
จากการวิเคราห์สมรรถนะทางกีฬา การวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬา
ความสามารถของนักกีฬา
Performance and skills in sport for
Competencies and skills in various sporting
competition, game analysis from competition
competitions, analysis of competitive games from
skills, game forecast from competition skills
sports skill performance, prediction of
analysis, athlete abilities analysis
competition results from sports performance
analysis, athletes' ability analysis
248353 นวัตกรรมการออกกาลังกาย 3(1-4-4)
Exercise Innovation
นวั ต กรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ ย วข้ อ งกั บการ
ออกก าลั ง กายในปั จ จุ บัน หลั ก ทางการกี ฬ า
และการออกกาลังกายในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่ อ การออกก าลั ง กาย การฝึ ก กี ฬ า และผู้
บกพร่องทางสมรรถภาพทางกาย

ปิดรายวิชา

ปรับรหัส
วิชา

ปิดรายวิชา
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Current exercise innovation and technology,
principle of sport and exercise for developing
exercise taining, sport training and disorder
innovation
248361 การจัดการแข่งขันกีฬา
3(2-2-5)
248345 การจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็นผู้ตัดสิน 3(1-4-4)
Sport Organizing
Sport Competition Management and Referee
ธรรมชาติ ข องกี ฬ า ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานจั ด การแข่ ง ขั น และการ
จัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึก
ตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
และรายงานผล รู ป แบบ วิ ธี ก ารตั ด สิ น และ
รูปแบบ วิธีการตัดสิน ในแต่ละชนิดกีฬา วิธีการ
จั ด การแข่ ง ขั น แบบต่ า งๆ ในกี ฬ าแต่ ล ะชนิด
จัดการแข่งขันในแบบต่าง ๆ ของแต่ละชนิดกีฬา
การจัดการแข่งขันแบบมีท การจัดการแข่งขัน
การเป็นผู้ตัดสินกีฬามืออาชีพ
แบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบพบกัน
Protocols for organizing competitions and sports
หมด การจั ด การแข่ ง ขั น แบบผสม และการ
decisions, competition record and report,
จัดการแข่งขันแบบท้าชิง
judgment method in each sport, methods of
Natural of sport, procedures in organizing
organizing various competitions of each sport,
sport competition, records and sport reports,
being a professional sports referee
types of judgments, various competitions of
each sport meet, elimination, round robin/
league, combination, and challenge
248362 ธุรกิจบริการสุขภาพและการตลาด 3(2-2-5)
Wellness Business and Marketing
ทฤษฎี ปรั ช ญา และแนวคิ ด ในการจั ด การ
หลักการจัดการ การตลาดและสิทธิประโยชน์
การประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด การเฮลคลั ป
และสปา การจัดการธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
และกีฬา
การพัฒนาองค์กรและวิธีจัดการ
Theories philosophy and principles in
management, marketing and sponsorship,
public relation, sports and health service
business management, health club and spar
management organization development and
management methods
248363 ธุรกิจการเป็นตัวแทนนักกีฬา
3(3-0-6)
Sports Agency Business
ธุ ร กิ จ การกี ฬ าและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แทน
นักกีฬา รูปแบบและโครงสร้างธุรกิจตัวแทน

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
วิชา ชื่อวิชา
ปรับหน่วย
กิต และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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นักกีฬา บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนนักกีฬา
กฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมและ
คุณธรรมการเป็นตัวแทนนักกีฬา
Sports business and sports agency concepts,
sports agency structures and types, role and
responsibility of sports agency, related low
and contracts, ethics of sports agency
248364 สังคมวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Sociology
ทฤษฎีทางสังคมและชุมุชน การวางแผนและ
การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและการออก
กาลังกายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคม การ
อาสาพั ฒ นาชุม ชน การวั ด สมรรถภาพเพื่ อ
สุ ข ภาพ การออกโปรแกรมการออกก าลั ง
กายเพื่อคนในชุมชน
Theory of sociology and community planning
and management on sport activities, and
exercise to develop community and society
and voluntary of develop community physical
fitness testing for health and exercise
program design for community resident
248365 อุตสาหกรรมกีฬาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
และนันทนาการ
Sport Tourism and Recreation Industry
ธุรกิจการกีฬา ท่องเที่ยวและนันทนาการ การ
สารวจความต้องการทางการตลาด หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว แ ล ะ
นันทนาการ การวางแผนการดาเนินการธุรกิจ
การวางแผนรู ป แบบการน าเที่ ย วและการ
จัดการนันทนาการ ทักษะการนาเที่ยวเบือ้ งต้น
การนาเที่ยวเชิงนันทนาการและกีฬา
Sports tourism and recreation business,
marketing needs surveying, business sectors
related to the tourism and recreation
business, business planning, planning tour
types and recreation management, basic skill
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

of tour guides, sport and recreation tour
leaders
248366 การละเล่นพื้นบ้านไทย
3(1-4-4)
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Thai plays and indigenous knowledge
วั ฒ นธรรมและภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มีต่อการ
ด ารงชีวิต และการสั น ทนาการ การส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประวั ติ และ
การละเล่นพื้นบ้าน
Culture and indigenous knowledge on the
ways of livings and recreation, indigenous
knowledge development and promotion,
istory and rule of Thai plays
248367 การจัดกิจกรรมนันทนาการ
3(2-2-5)
และกลุ่มสัมพันธ์
Recreation Activities and Group Dynamics
Principle
หลั ก การและประโยชน์ ข องนั น ทนาการ
ประเภทของนันทนาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นั น ทนาการและศาสตร์ ต่ า งๆ ทฤษฎี แ ละ
องค์ประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและการ
รวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของ
กลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม
Principle and recreation, types of recreation,
relationship between recreation and various
sciences, Theories, nature of groups and
factors which influence on group dynamics
and formation of group, group structure and
interaction between members of the groups
248368 ชีวติ และความสุข
3(2-2-5)
Life and Happiness
ธรรมชาติ ข องชี วิ ต ความหมายของชี วิ ต ใน
มุ ม มองทางศาสนาและทางปรั ช ญา การ
เกิดขึ้นของความสุขและความทุกข์ในมุมมอง
ต่างๆ แนวคิดของความสุขในพลวัตของชีวิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

การเข้าถึงความสุขอย่างมีจริยธรรมและมนุษย์
ธรรม
Nature of life, meaning of life in religion and
philosophy, happiness and suffering in
various concepts, concept of happiness in
dynamics of life, gaining happiness with ethic
and humanity
248369 กิจกรรมผจญภัยและการอยูค่ ่ายพักแรม 3(1-4-4)
ปิดรายวิชา
Adventurous Activities and Camping
ชนิด ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพัก
แรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับ
การศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมที่จัดขึ้น การ
จัดการ การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพัก
แรม และการผจญภัย
Kinds, purpose and character of camping,
Relevance of camping and field trip, activities,
management, measurement and evaluation
and adventure
248371 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5) ปรับรหัส
Personal Development
Personal Development
วิชา
ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการหล่อ
หล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้าน
หลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้าน อัตมโน
อั ต มโนทั ศ น์ การพู ด การแต่ ง กาย การ
ทั ศ น์ การพู ด การแต่ ง กาย การแสดงออก
แสดงออก กิริยามารยาท และการวางตัวใน
กิริยามารยาท และการวางตัวในสังคม การมีส่วน
สังคม การมีส่วนร่วมทาประโยชน์เพื่อ ชุม ชน
ร่ ว มท าประโยชน์ เ พื่ อ ชุ ม ชน การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้นา
ระหว่างบุคคล การเป็นผู้นาและผู้ตาม เพื่อการ
และผู้ตาม เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
พั ฒ นา บุ ค ลิกภาพแ ละ การปรั บตั ว อย่ า งมี
ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
Meaning and component of personality,
Meaning and component of personality,
personality development in attitude speaking
personality development in attitude speaking
dressing doing manners in social lifestyle
dressing doing manners in social lifestyle
community voluntary leadership and follower
community voluntary leadership and follower
personal relationship for efficiency personal
personal relationship for efficiency personal
development
development
248372 สปาและการนวดเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) 248334 การนวดไทยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) ปรับรหัส
Spa and Massage for Health
สาหรับสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ
วิชา

119
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
กล้ า มเนื้ อ กระดู ก ข้ อ ต่ อ การบาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผน
ไทยตามหลั ก การทางวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา
วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
การกี ฬ า การนวดแผนไทยเพื่ อ สุ ข ภาพและ
ธุรกิจสปา
Physiological and anatomical systems of
muscles, skeleton and joints, Injuries of
muscles skeleton and joints, principle of sports
science for Thai massage, Thai massage for
health and spa business
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Sport Science for Thai Massage in Spa and
Health Service Business
หลั ก วิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าในการนวดและการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผลของการนวดที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางจิตใจ รูปแบบ
หลักและวิธีการนวดแผนไทย การนวดแผนไทย
ตามภู มิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ในแต่ล ะภู มิภ าค การทา
ธุรกิจการนวดในสปาและฟิตเนส
Sports science principles in massage and muscle
relaxation, effects of massage on physiological
and psychological changes, principles of Thai
massage based on local wisdom in each region,
how to do a massage business in spa and fitness

สาระที่
ปรับปรุง

ชื่อวิชา และ
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

248381 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3(2-2-5
ปิดรายวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Information Technology for Sport Science
ขอบข่ายของวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยา
การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา การ
ประยุกต์ใช้ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอิ น เตอร์ เ น็ ต การจั ด การฐานข้ อ มู ล
อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
Area of sports science, sport physiology, sport
medicine, sport nutrition, sport psychology,
utilizing of information technology and
internet, internet and information data base
management for sports science
248382 ผู้กากับลูกเสือ
3(2-2-5)
248382 ผู้กากับลูกเสือ
3(1-4-4) ปรับหน่วย
Scoutmaster
Scout Director
กิต
ประวัติและความเป็นมาของกิจการของลูกเสือ
ประวั ติแ ละความเป็ น มาของกิจ การของลู กเสือ
กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้
กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้
กากับลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กากับรู้เสือเบือ้ งต้น
กากับลูกเสือ การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือเบือ้ งต้น
History and background of scout, scout activities,
History and background of scout, scout activities,
technique and operate in scoutmaster, basis unit
technique and operate in scoutmaster, basis unit
leaders training course (B.T.C.)
leaders training course (B.T.C.)
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สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6) ปรับรหัส
248383 เพศศึกษาและโครงการ
3(2-2-5) 248381 เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
Sex education and safety program
สวัสดิศกึ ษาในโรงเรียน
วิชา ชื่อ
ความแตกต่า งทางสรี รวิทยา และจิ ต วิทยาการ วิชา และ
Sex Education and Safety Program in School
พั ฒ นาการของเพศชายและเพศหญิ ง การมี ปรับหน่วย
ความแตกต่ างทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาการ
เพศสั ม พั น ธ์ ที่ ป ลอดภั ย การป้ อ งกั น การล่ ว ง กิต
พั ฒ นาการของเพศชายและเพศหญิ ง การมี
ละเมิด ทางเพศ และโรคติด ต่อ ทางเพศสั มพันธ์
เพศสั มพั นธ์ ที่ ปลอดภั ย การป้ องกั นการล่ วง
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัยใน
ละเมิดทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยใน
Deferent of physiology and psychology
สถานศึกษา
development in man and woman safe sex
Deferent of physiology and psychology
protect violate sex and sex contagions disease,
development in man and woman safe sex protect
Health promotion and safety program in school
violate sex and sex contagions disease, Health
promotion and safety program in school
248384 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออกกาลัง
กาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออก
ค่ าย เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หลั กโภชนาการ
เบื้ อ งต้ น ในการควบคุ ม น้ าหนั ก การเสริ ม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
Physical fitness and health related fitness,
exercise activities, sport activities, recreation
activities, and camping activities for health
promotion, principle of nutrient for weight
control and health related fitness training
248385 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความส าคั ญ ของนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ท างการกี ฬ า นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ์
สนามกี ฬ าและสิ่ ง อ านวยความสะดวก การ
อภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา
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Roles, importance of sport innovation and
technology, sport innovation and technology
of equipment inventories sport fields and
facilities, presentation in sport innovation and
technology, principles and instructions to use
equipment of sport science and technology
248386 การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย 3(2-2-5)
หลักสูตร การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการออก
กาลังกาย
Curriculum Development and Curriculum
Research for Health Promotion and Exercise
หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การ
อาชี ว ศึ ก ษา และการการอุ ด มศึ ก ษา การ
ออกแบบหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
รู ป แบบและเทคนิ ค การวิ จั ย ในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย และการจั ด ท า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร สาหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
Curriculum, Basic education level, vacation
education and high education curriculum
standard, Designing and developing
curriculum, models and techniques curriculum
development research, research statistic and
research project in curriculum development
for health promotion and exercise
248387 ยาและสิ่งเสพติด
3(2-2-5)
Drug and Narcotic
ยาและสารเคมี ใ นสิ่ ง เสพติ ด ชนิ ด ต่ า ง ๆ
ประโยชน์ทางการแพทย์แ ละโทษของยาและ
สารเสพติ ด ให้ โ ทษ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การ
ป้ อ งกั น การควบคุ ม ยาเสพติ ด ให้ โ ทษใน
สถานศึกษา
Drug and chemicals benefit and wicked drugs
and narcotic’s restore protect control drugs
and narcotics in schools

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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248388 การสอนกีฬา ออกกาลังกายและ 3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา
Teaching in Sport, Exercise and Health
Promotion in Elementary school
Teaching in Sport, Exercise and Health
Promotion in Elementary school
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความ
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร
กระบวนการพั ฒนาหลั กสู ตร หลั กสู ตร
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชัน้ ของหลักสูตร การ
พั ฒ นาหลั กสู ต รสถานศึ กษา ความสั มพั นธ์
ระหว่ า งหลั กสู ต รกั บการจั ด การเรี ยนรู้ การ
ประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และ
วิธีการสอน การจัดการชั้นเรียน การวัดและการ
ประเมิ น ทางการการออกก าลั งกายและการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถม
Educational philosophy, concepts and
theories, history and system of Thai
education, vision and Thai educational
development plan, curriculum theories,
curriculum development process, curriculum
standard and content benchmark, schoolbased curriculum development, relationship
between curriculum and learning
management, curriculum evaluation,
curriculum management, problems and
trends of curriculum development teaching
methodology classroom management test
and evaluation for exercise and health
promotion in elementary school
248389 การสอนกีฬา ออกกาลังกายและ 3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษา
Teaching in Sport, Exercise and Health
Promotion in High school
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ปรั ชญา แนวคิ ด ทฤษฎีก ารศึก ษา ประวั ติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรี ย นรู้ การประเมิ น หลั ก สู ต ร การบริ ห าร
จัดการหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน การจัดการ
ชั้นเรียน การวัดและการประเมิน ทางการการ
ออกก าลั ง กายและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
โรงเรียนมัธยม
Educational philosophy, concepts and
theories, history and system of Thai
education, vision and Thai educational
development plan, curriculum theories,
curriculum development process, curriculum
standard and content benchmark, schoolbased curriculum development, relationship
between curriculum and learning
management, curriculum evaluation,
curriculum management, problems and
trends of curriculum development teaching
methodology classroom management test
and evaluation for exercise and health
promotion in high school
248481 การจัดสิ่งแวดล้อมและชัน้ เรียน 3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพและออกกาลังกาย
Environment and Classroom Management
For Health Promotion and Exercise
การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัดโครงการ
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เทคนิค การ
ออกแบบแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ การประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่ง
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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เรียนรู้ไปใช้ในการสอนส่งเสริมสุขภาพและการ
ออกกาลังกาย
Classroom management, academic project and
activities management, learning results center
technique and design, Classroom and learning
results center evaluation and implication in health
promotion and exercise teaching
248482 การจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน 3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
Learning Management and Education Media
for Health Promotion and Exercise
การออกแบบ เทคนิค และวิธีวิทยา การจัดการ
เรียนรู้ การจัดทาแผนการสอน การออกแบบ
ทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการ
เรี ย น การผลิต สื่อ การพั ฒ นา และใช้ส่ือใน
การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและการ
ออกกาลังกาย
Designing, technique and physical learning
management pedagogy, lesson plan making,
testing design, Scoring and learning results
assessment, Producing development and
media using for learning management in
health promotion and exercise
248483 การบริหารพลศึกษาและโปรแกรมพลศึกษา3(2-2-5)
Physical Education Management and Program
หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ
บริ ห ารพลศึก ษา และโปรแกรมพลศึก ษาใน
โรงเรียน หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการ
จัดการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท การจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก และการกาหนดวิธีการ
แข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท
Principles of administration, applied of
theories for administration in physical
education and physical education program in
school, principle method and step in type
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

sport competition facility and method in
competition
248327 การออกกาลังกายในน้า 2(1-2-3)
Aquatic Exercise
กิ จ กรรมการออกกาลัง กายในน้า กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวและการออกกาลังกายในน้าที่ส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายในด้ า นในด้ า นต่า ง ๆ หลั ก
และวิธีการในการออกกาลังกาย ข้อกาหนดและ
ความปลอดภัยสาหรับการออกกาลังกายในน้า
Physical, movement and exercise activities in the
water, water exercises that promote physical
fitness in various function, principles and
methods of water exercise, requirements and
safety for water exercises
248333 การพัฒนาคลาสการออกกาลังกาย 3(1-4-4)
Gym and Fitness Class Development
รูปแบบการออกกาลังกายในอดีตและปัจจุบัน การ
ออกกาลังกายในสถานที่ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการออกกาลังกาย ดนตรีและจังหวะประกอบการ
ออกกาลังกาย คลาสการออกกาลังกายที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน การผสมผสานรูปแบบการออกกาลัง
กายโดยการใช้อุปกรณ์และจังหวะเพิ่มพัฒนาคลาส
ออกกาลังกาย
Past and present forms of exercise, exercise in
variety locations, various exercise equipment,
music and rhythm for exercise, currently popular
exercise classes, the combination of exercise
with equipment and rhythm for development
exercise classes
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วนร่างกาย 3(2-2-5)
Scientific Principles of Body Composition
Modification
สรี รวิทยาและกายวิภ าคศาสตร์ ระบบโครงร่ า ง
ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกระดูก
น้า และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการออกกาลัง
กาย การเพิ่มและลด กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้าใน
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ร่างกายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะทาง การออกแบบโปรแกรมการ
ปรับสัดส่วนร่างกาย เพื่อสุขภาพและการกีฬาโดย
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Physiological and anatomical of skeleton system,
effects of exercise on muscle, bone, electrolyte and
fat, principle of sports science for increase and
decrease muscle body fat and water for specific,
Principle of sports science for body composition
modification for health and sports
248432 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
Health service and health product SME start-up
business
การออกแบบธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารด้ า น
สุขภาพ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน การ
บั ญ ชี แ ละการจั ด การระบบภาษี การออกแบบ
ดาเนินการเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน
และการระดมทุน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
การวั ด ผลการด าเนิ น ทางธุ ร กิ จ และการสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ หรื อ การฝึ ก ประสบการณ์ กั บ
บริ ษั ท สาตร์ ท อั พ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
สุขภาพไม่ต่ากว่า 120 ชั่วโมง
Health products and services business design,
marketing, branding, finance, accounting and tax
system management, design for starting a business,
investment and fund raising, digital technology and
innovation, business performance evaluation and
creating business networks or training in products and
services of health start-up company with no less than
120 hours
248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปา และธุรกิจ 3(1-4-4)
บริการสุขภาพ
Professional experience in fitness, spa and health
service business
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การฝึกเสริมทักษะการเป็นผู้นาการออกกาลังกาย
การนวด การโค้ชออกกาลังกาย ในสถาน
ประกอบการฟิตเนส สปา หรือสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการสุขภาพอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 360 ชั่วโมง
Exercise trainer, massage, and exercise
coaching training in fitness, spa or other health
service enterprise with not less than 360 hours
248434 แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับ 3(1-4-4)
การประกอบวิชาชีพ
Guidelines and preparation for professional
practice
การฝึกเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ด้าน
ฟิตเนสเทรนเนอร์และธุรกิจบริการสุขภาพ ระบบ
ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การเสียภาษี
เงินได้ การฝากเงินและการลงทุนในการกองทุน
Skill training for career in fitness trainer and
health service businesses, social security system
provident fund income, tax and investment in
funds
248435 การเขียนบทความและรายงานวิจัย 3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย
เพื่ อ เผยแพร่ ใ นที่ ป ระชุ ม วิ ช าการและวารสาร
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและการกี ฬ า
แนวทางการศึกษาต่อ ระบบการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมตัว
ทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษาต่อ
Techniques for writing academic articles and
research articles for health and sports science
conferences and journals, postgraduate
guidelines and study system both domestically
and internationally, academic preparation for
postgraduate study
248436 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)
และการออกกาลังกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
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การศึกษาในขอบข่ายความรู้ทางการออกก าลั ง
กายและการกี ฬ าที่ ส นใจ ประเด็ น ที่ ก าลั ง เป็ น ที่
นิย ม พฤติก รรมและรู ปแบบการออกกาลังกาย
แบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อิทธิพล
ของโลกาภิวัฒน์
Study in the area of exercise and sport
knowledge that is interested, trending issues,
new behavior and forms of exercise that change
according to age the influence of globalization
248343 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5)
Sport Science for Sport Excellence
การบู ร ณาการทฤษฏี หลั ก การ องค์ ค วามรู้
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ที่ ใ ช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยีในการพั ฒ นาความสามารถทางการ
กีฬา การแข่งขันกีฬา การฝึกทางด้านสรีรวิทยา
จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ การจัดการ การโค้ช ทักษะ
กลไก และการจัดการด้านระบบการฝึกกีฬา การ
แข่งขันกีฬาเพื่อมุ่งสูก่ ีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
Integrating the theories of sports science
knowledge using innovation and technology to
develop sports ability, sport competition,
physiology, psychology, biomechanics,
management, coaching, skills, mechanism and
management of sports training systems, sport
competition for sport excellence
248344 หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 3(1-4-4)
Principle of Sport Training and Coaching
ความรู้ หลั กการ ทฤษฏี เกี่ ยวกั บการฝึกกีฬา การ
ปรับสมรรถนะทางกาย จิตใจ และปัญญา สมรรถนะ
การเคลื่อนไหว วิธีการเพิ่มความสามารถทางกีฬา การ
เป็ นผู้ ฝึ กสอนกี ฬา ทั ศนะคติ ทางกี ฬา ปรั ชญาการ
แข่ งขั น การใช้ วิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา การสร้ าง
โปรแกรมการฝึก พัฒนาการการแข่งขัน การให้ข้อมูล
กับนักกีฬา การวิเคราะห์เกมกีฬา การสร้ างรูปแบบ
การฝึกกีฬา การสอดแนม และการแก้เกมขณะแข่งขัน
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Knowledge, principle, theory regarding sports training
physical, mental and intellectual performance
adjustment, movement performance, ways to increase
athletic ability, being a sports trainer, sports attitudes,
competition philosophy, using sports science for creating
a training program competition giving information to
athletes, sports game analysis, creating a sports
coaching style, scouting and solving the game while
competing
248346 การทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา 3(2-2-5)
Sport Performance Testing
การวิเคราะห์ผลของการปรับตัวภายหลังการฝึก
กี ฬ าและการออกก าลั ง กาย ของระบบการเผา
ผลาญพลั ง งาน ระบบหายใจ ระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ปัจจัย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและอื่ น ๆ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางด้านสรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Analysis of the effect of acute responses and
chronic adaptation to sport training and exercise
including: energy metabolism, respiratory,
cardiovascular, neuromuscular, environmental
factors and other. Analysis of the exercise effects
by exercise physiology equipment. Discussion
the current topics
248438 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้พิการ 3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ พิ ก าร ประเภทและลั ก ษณะ
บุคคลพิการ กีฬาและกิจกรรมทางกายคนพิการ
การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายคนพิการ การ
สอนและการโค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬา
คนพิก าร การสอนพลศึก ษาเด็ ก พิก ารและเด็ ก
พิเศษในโรงเรียน
Principles and methods of sport science and
physical education, type and characteristic for
disabled, sports science for disabled, sports and
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physical activity for disabled, exercise program
for disabled, teaching and coaching for disabled,
competition for disabled, Teaching of physical
education for disabilities and special students in
school
248383 การฝึกออกกาลังกายและกีฬาในโรงเรียน 3(2-2-5)
Sport and Exercise Training in School
ความส าคั ญและหลั กการในการออกกาลังกาย
และเล่ น กี ฬ า การเลือ กกิ จ กรรมการออกก าลัง
กายและกีฬาให้เหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับ
การจั ด โปรแกรมฝึ ก การออกก าลั ง กายกี ฬ า
สาหรับนักเรียน การทดสอบและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันและดูแลอาการ
บาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
โภชนาการกับการออกกาลังกายและผลการออก
กาลังกายในแต่ละช่วงวัย
Importance and principles of exercise and sports,
choosing exercise and sport activities suitable for
students in each level, sports exercise training
program for students, physical fitness testing and
improvement, prevention and care of exercise
and sports injuries, nutrition and effected of
exercise in each age group
248384 การพัฒนาคลาสออกกาลังกายในโรงเรียน 3(2-2-5)
Exercise Class Development in School
รู ป แบบการออกก าลั ง กายในอดี ต และปั จ จุ บัน
การออกก าลั ง กายในสถานที่ ต่ า ง ๆ การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกกาลังกาย ดนตรีและ
จังหวะประกอบการออกกาลังกาย คลาสการออก
กาลังกายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การผสม
ผสามรู ป แบบการออกก าลั ง กายโดยการใช้
อุ ปกรณ์ แ ละจั ง หวะเพิ่ม พั ฒนาคลาสออกกาลัง
กายในโรงเรียน
Past and present forms of exercise, exercise in
variety locations, various exercise equipment,
music and rhythm for exercise, currently
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สาระที่
ปรับปรุง

popular exercise classes, the combination of
exercise with equipment and rhythm for
development exercise classes in school
248385 หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5) รายวิชา
Informal Physical Education Curriculum
ใหม่
หลั ก สู ต รพลศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากขอบข่ า ยความรู้
ทางการออกกาลังกายและการกีฬาที่กาลังเป็นที่
นิย ม พฤติก รรมและรู ปแบบการออกกาลังกาย
แบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อิทธิพล
ของโลกาภิวัฒน์
Physical ducation curriculum from the area of
exercise and sport knowledge that newly
trending issues, new behavior and forms of
exercise that change according to age the
influence of globalization
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
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001102
004101
244104
248111
248112
248114

001103
001101
003202
248113
363218
248213

001204
004201
002201
248211
248212
248217
367200

002202
003201
146200
248215
248216
248311

ชั้นปี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) 001102
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5) 004101
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6) 244104
พลวัตวิชาชีพ
3(2-2-5) 248111
ฟุตบอล
1(0-2-1) 248112
การประเมินสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5) 248121
รวม
16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5) 001103
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5) 001101
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5) 003202
ยิมนาสติกและโยคะ
1(0-2-1) 248113
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6) 248122
ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย 3(2-2-5) 248123
363218
รวม
16 หน่วยกิต
ชั้นปี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-5-5) 001204
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5) 004201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5) 002201
วอลเลย์บอล
1(0-2-1) 248211
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
1(0-2-1) 248212
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5) 248224
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5) 367200
รวม
17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5) 002202
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
3(2-2-5) 003201
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) 146200
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
1(0-2-1) 248213
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) 248311
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) 248222
รวม
17 หน่วยกิต
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ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
พลวัตวิชาชีพ
การปรับสมรรถภาพทางกายและจิตอาสา
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2 (1-2-3)
3(1-4-5)
2(1-2-3)
16 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
การจัดการกีฬา
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดดั ตน
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
รวม

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

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
พลเมืองใจอาสา
เวชศาสตร์การกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา
การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
รวม

3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-2-3)
16 หน่วยกิต
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365212
248312
248313
248314
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx

248315
248316
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx

248411
248412
248413
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx

ชีวเคมีพนื้ ฐาน
บาสเกตบอล
โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมิน
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การปรับสมรรถภาพทางกาย
นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและนิสติ อาสา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
248491 การฝึกงาน
248492 การศึกษาอิสระ
248493 สหกิจศึกษา
รวม

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(2-3-6) 365212
1(0-2-1) 248312
3(2-2-5) 248xxx
1(0-2-1) 248xxx
1 (x-x-x) 248xxx
3(x-x-x) 248xxx
3(x-x-x) xxxxxx
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5) 248401
3(2-2-5) 248xxx
1(x-x-x) 248xxx
1(x-x-x) 248xxx
3(x-x-x) 248xxx
3(x-x-x) xxxxxx
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5) 248xxx
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ชีวเคมีพืน้ ฐาน
โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพและกีฬา
วิชาเอกบังคับเลือก

3(2-2-5)
2(x-x-x)

วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

วิชาเอกเลือก

3(2-2-5) 248xxx วิชาเอกเลือก
2(0-4-2) 248xxx วิชาเอกเลือก
1(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
6 หน่วยกิต 248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม

16 หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และคาสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
ร่างหลักสูตร
ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1.3 วิชาเอก
1. เห็นด้วยกับการแบ่งกลุ่มวิชาชีพที่ชัดเจนมาขึน้
1 . ป รั บ เ นื้ อ ห า
2. ควรปรับ/เพิ่มรายวิชาที่เอกบังคับและเอกเลือกที่ ร า ย วิ ช า เ อ ก ใ ห้
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง สอดคล้องกั บ การ
วิชาชีพ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง มี
การเปลี่ยนชื่อและ
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า
หลักสูตร
และจั ด กลุ่ ม ราย
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
วิ ช าเอกเลื อ กให้
1.6 สถานภาพของหลั ก สู ตรและ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ / เห็ น ชอบ บริบททางวิชาชีพ
หลักสูตร
1.7 ความพร้ อ มในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 อาชี พ สามารถปฏิ บัติไ ด้หลั ง
สาเร็จการศึกษา
1.9 ชื่อ -นามสกุ ล เลขประจ าตั ว เพิ่มประเด็นไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรม ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ แห่งอนาคต (New S Curve) และสังคมผู้สูงอายุ
การศึกษาของอาจารย์
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน เพิ่มประเด็นโอกาสทางวิชาชีพด้าน เฮลคลับ สปา 1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือ
และอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
การพัฒนาที่จาเป็นต้องนามา
เพิ่ ม ประเด็ น ไทย
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร แลนด์ 4.0 การ
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ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
1.11.1 สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทาง
สังคมและวัฒนธรรม
1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ
11.2 ต่อการพั ฒนาหลั ก สู ต รและ
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
สถาบัน
1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.12.2 ความเกี่ ย วพั น กั บ พั น ธกิ จ ของ
สถาบัน
1.13ความสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก สู ตรที่
เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
สถาบัน

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร
พั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมแห่ ง
อ น า ค ต ( New S
Curve) และสั ง คม
ผูส้ ูงอายุ

เ พิ่ ม ป ร ะ เ ด็ น
โอกาสทางวิชาชีพ
ด้าน เฮลคลับ
ส ป า แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
บริการสุขภาพ
-

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรั ช ญา ความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.1 ปรัชญา ของหลักสูตร
2.1.2 ความสาคัญ
2.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
3.1.1 ระบบ
3.1.2 การจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-

-
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3.1.3 การเทียบเคียง
หน่วยกิต ในระบบทวิภาค
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
3 . 2 . 1 วั น - เ ว ล า ใ น ก า ร
ดาเนินการเรียนการสอน
3.2.2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า
ศึกษา
3.2.3 ปั ญ หาของนิ สิ ต แรก
เข้า
3.2.4 ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร
ด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ หา/ข้ อ จ ากั ด ของ
นิสติ ในข้อ
3.2.5 แผนการรั บ นิ สิ ต และ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
ระยะ 5 ปี
3.2.6 งบประมาณตามแผน
3.2.7 ระบบการศึกษา
3.3 หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน
3.3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.3.1.3 รายวิชา
3.3.1.4 แผนการศึกษา
3.3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.3.1.6 อาจารย์พิเศษ
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร

-

-

เพิ่มรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มาก
ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ประกอบวิชาชีพ

เ พิ่ ม ก ลุ่ ม
รายวิ ช าการ
ส ร้ า ง
ประสบการณ์
วิชาชีพ

-

-
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ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

(การฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษา) (ถ้ามี)
หัวข้อย่อย 3.4.2 ช่วงเวลา
3.5 ข้อก าหนดเกี่ ย วกั บ การทา
โครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต
4.2 การพัฒนาผลการเรีย นรู้ใน
แต่ละด้าน
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.2 ความรู้
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.4 ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
4.2.5 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
4.2.6 สุนทรีย์ศิลป์

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร

-

-
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ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร

4.2.7 ทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพและพั ฒ นา
บุคลิกภาพ
4.3 แผนที่ แ สดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ จากหลั ก สู ต รสู่
ร า ย วิ ช า ( Curriculum
Mapping)
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ในการให้ระดับคะแนน
5.2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
5.2.1 การทวนสอบ
มาตรฐานผลเรียนรูข้ ณะนิสิตยัง
ไม่สาเร็จการศึกษา
5.2.2 การทวนสอบ
มาตรฐานผลเรียนรูห้ ลังจาก
นิสติ สาเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับ
อาจารย์ใหม่
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6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะให้แก่คณาจารย์
6.2.1 การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล
6.2.2 การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
7.2 การบริหารทรัพ ยากรการ
เรียนการสอน
7.2.1 ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ
7.2.2 ทรั พ ยาการเรี ย น
การสอนที่มอี ยู่เดิม
7.2.3 การจัดหาทัพยากร
การเรียนการสอนเพิ่มเติม
7.2.4 การประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร
7.3 การบริหารคณาจารย์
7.3.1 การรั บ อาจารย์
ใหม่
7.3.2 การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของคณาจารย์ใ นการวางแผน
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ท บ ท ว น
หลักสูตร
7 . 3 . 3 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณาจารย์พิเศษ

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร

-

-

-

-

-

-

-

-
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

7 . 4 ก า ร บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการสอน
7.4.1 ก า ห น ด
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
7.4.2 การเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
7.5 การสนั บ สนุ น และการให้
คาแนะนานิสติ
7.5.1 การให้ ค าปรึ ก ษา
ด้านวิชาการและอื่นๆแก่นสิ ิต
7.5.2 การอุท ธรณ์ ข อง
นิสติ
7 . 6 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
7.7 ตัว บ่งชี้ผลการด าเนิ น งาน
(Key Performance Indicators)
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

การดาเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร

-

ความคิดเห็นอื่น ๆ
1. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยรายวิชาบางหลายวิชาเป็นรายวิชาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
2. ควรทา MOU กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอดให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาเรียนร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................
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(ผูช้ ่วยศาสตรจารย์มณินทร รักษ์บารุง)
ตาแหน่ง ประธานหลักสูตร
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร รักษ์บารุง
Assistant Professor Maninthorn Rugbumrung
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2541

มณินทร รักษ์บารุง
3-2007-008xx-xx-x
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3891
081-6827156
supernovascience@hotmail.com

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผลงานวิชาการ
สิท ธิ วิท ย์ อิ่มปัญ ญา, มณินทร รัก ษ์ บ ารุง , ถาวรินทร รัก ษ์บ ารุง , ปราณี อยู่ศิริ ,อทิติ วลัญ ช์เ พีย ร และ
พัทธวรรณ ละโป้. (2562). สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วจิ ัย" ครั้งที่ 11. 495-502.
ถาวรินทร รักษ์บารุง, มณินทร รักษ์บารุง. (2562). Doing: เส้นแบ่งแห่งพั ฒนาการทางวิทยาศาสตร์ก าร
กีฬาและการละเมิดจริยธรรม.วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. 312-322.
สมฤทัย แก้วเก่ง, ถาวรินทร รักษ์บารุง, มณินทร รักษ์บารุง, สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา, ปรีดาวรรณ แป้นชูผล,
อทิติ วลัญเพียร. (2561) . การจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วจิ ัย" ครั้งที่ 10. BI 179-186.
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อดิศร สุธรรม, มณินทร รักษ์บารุง, ถาวรินทร รักษ์บารุง , ปราณี อยู่ศิริ, สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา, ปิติรัฐ คง
ทองค า. (2561). ระดั บ ความหนัก ของการ ออกก าลังกายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน
ร่างกาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10. BI
171 - 178.
ปรีด าวรรณ แป้นชูผล, ถาวรินทร รัก ษ์บ ารุง , สิท ธิวิท ย์ อิ่มปัญ ญา, มณินทร รัก ษ์บ ารุง , ศุภวีย์ ยามี,
ปรัชญา วังตะกูล. (2561). ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วจิ ัย" ครั้งที่ 10. BI 195 – BI 201.
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ประวัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
นายปิติรัฐ คงทองคา
Mr. Pitirat Kongtongkum
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549

ปิตริ ัฐ คงทองคา
3-8009-011XX-XX-X
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3892
086-2959131
pitirat.kong@gmail.com

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ผลงานวิชาการ
กฤษดา ตามประดิษฐ์, ปิติรัฐ คงทองคา, อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ, และ พัทธวรรณ ละโป้. (2562). พฤติกรรม
การออกกาลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พะเยา
วิจัย” ครั้งที่ 8. 822-830.
จุฑารัตน์ โกสินทร์, ปราณี อยู่ศริ ิ, ปิติรัฐ คงทองคา และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลของการออกกาลัง
กายด้วยการรา กระบองทุ่งมอกสไตล์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วจิ ัย" ครั้งที่ 11. 288-295.
พั ช รพร เพชรอ าไพ, กฤษดา ตามประดิ ษ ฐ์ , พิ เ ชษฐ์ ชั ย เลิ ศ , อภิ รั ก ษ์ วงษ์ เ หมภู มิ และ ปิ ติ รั ฐ
คงทองค า. (2562). ผลของการฝึก ความคล่ องแคล่ วว่ อ งไวที่มี ต่ อทัก ษะการเลี้ ย งลูก ฟุ ต ซอล
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ของนักกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์
วิจัย" ครั้งที่ 11. 541-547.
สุชาติ แซ่ลี, ปิติรัฐ คงทองคา, กฤษดา ตามประดิษฐ์, พิเชษฐ์ ชัยเลิศ และ อภิรักษ์ วงษ์ เหมภูมิ. (2562).
ความสัมพันธ์ของแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวอิลลินอยส์และแบบทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไวซีโม่ในนักกีฬาฟุตบอล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วจิ ัย"
ครั้งที่ 11. 548-555.
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ประวัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวพัทธวรรณ ละโป้
Miss Pattawan Lapo
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546

พัทธวรรณ ละโป้
3-3301-015XX-XX-X
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3890
095-5935646
pattawanlapo@hotmail.com
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
กฤษดา ตามประดิษฐ์, ปิตริ ัฐ คงทองคา, อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ, และ พัทธวรรณ ละโป้.(2562). พฤติกรรม
การออกก าลั งกายของนิสิต มหาวิท ยาลัย พะเยา. รายงานสืบ เนื่องจากการประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 8. 822-830.
สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา, มณินทร รักษ์บารุง , ถาวรินทร รักษ์บารุง , ปราณี อยู่ศิริ, อทิติ วลัญช์เพียร และ
พัทธวรรณ ละโป้ . (2562). สมรรถภาพทางกายของนัก เรีย นระดับประถมศึกษาในจังหวัด
พะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11. 495502.
เจนจิรา ขันทสีมา, ศาลาญา เขจร, พัทธวรรณ ละโป้ และ ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ. (2562). ผลการฝึกพลัย
โอเมตริกด้วยถุงทรายที่มีต่อความเร็วและพลังของนักกีฬาวอลเลย์บอล. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11. 252-258.
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ประวัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
Mr. Apiruck Wonghempoom
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540

อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
3-1005-040XX-XX-X
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3892
081-6166658
wongruck@hotmail.com
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
กฤษดา ตามประดิษฐ์ ปิตริ ัฐ คงทองคา อภิรักษ์ วงศ์เหมภูมิ และ พัทธวรรณ ละโป้. (2562). พฤติกรรม
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