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ม 

 
 
 
 
 

หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี  ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดอุดรธานี บนพ้ืนที่ 93 ไร่ เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดรธานี-หนองบัวล าภู ต.หมากแข้ง               
อ.เมือง จ.อุดรธานี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สั งกัดกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา                                  

จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 17 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาอีก 11  แห่งจากทั่วประเทศ 
เดิมชื่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็น 1  ใน  4  วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิด

ท าการสอนเป็นแห่งที่  5  จากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตอุดรธานี ถูกปรับเปลี่ยนมาจาก
วิทยาลัยพลศึกษา ซึ่งผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มาเป็นผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีเริ่มก่อตั้งในวันที่ 16 มกราคม 2518   โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ในสังกัด
กรมพลศึกษาระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย ขยายการศึกษาด้านพลศึกษา ไปยังส่วนภูมิภาค 

ต่อมาในป ีพ.ศ. 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯออกประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและ                  
ปริญญาเอกได้ในปี พ.ศ. 2556 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา ที่ได้ก าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการและ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

พ.ศ. 2518  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา (ป.กศ.สูง) 
พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา (ป.กศ.สูง) 
พ.ศ. 2529  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัยและพลศึกษา

(ป.กศ.สูง) 
พ.ศ. 2532  โครงการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตรคือ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการกีฬาและสุขภาพ 
พ.ศ. 2535  โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุดรธานีได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พ.ศ. 2545   โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษาและได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548   จึงมีผลท าให้วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศควบรวม
ก่อตั้งเป็นสถาบันการพลศึกษาโดยถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ปีพ.ศ 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบัน การพลศึกษา และยกสถานะสถาบัน
การพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

 

ประวัติความเป็นมา 
มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ วทิยาเขตอุดรธาน ี
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    ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  

 
 

 ปรัชญำ  
 พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
  

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน  

 พันธกิจ  
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
3. บริการวิชาการแก่สังคม  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 

 อัตลักษณ์ 
 ทักษะดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม 
  

 เอกลักษณ์ 
 สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา 

 ตรำสัญลักษณ์ 
 

  
 
 
 
 

  

เขียว  หมายถึง  พลศึกษา 

ขาว  หมายถึง  จริยศึกษา 

 

เหลือง  หมายถึง  พุทธิศึกษา 
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 ผู้บริหำร 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอุดรธำนี 

 

 

 
 

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต 
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธาน ี

    
นายสุพล ยะปะภา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
 

นางวิยะดา วรรณขันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

 

ดร.จริาวรรณ พาชอบ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายแผนและพัฒนา 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

    
ผศ.ไพวัน เพลิดพราว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสขุภาพ 

น.ส.ศริณยา นิยมวงศ์ 
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

  
น.ส.พจนา แก้วสวสัดิ ์

หัวหน้าส านักงานรองอธิการบด ี
ผศ.ชนะ ฤทธิธรรม 

หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
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 คณำจำรย์ตำมสังกัดคณะวิชำ 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอุดรธำน ี

 

 

อำจำรย์สังกัดคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอก ปร.ด. เคม ี

   โท วท.ม. เคม ี

   ตร ี วท.บ. เคม ี

2 นายสุพล ยะปะภา อาจารย ์ โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

    ตร ี วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3 ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ ์ อาจารย ์ เอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและกีฬา 
   โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
    ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

4 นางสาวธนพร ศรีมะห ิ อาจารย ์ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา 
    ตร ี ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว 

5 ดร.ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัต ิ อาจารย ์ เอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

   โท ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตร ี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร ์

6 นายชาญวิทย์  อินทรักษ์ อาจารย ์ โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 

   ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

7 นายวัชรพล  บุญครอบ อาจารย ์ โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
   ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

8 น.ส.ชนิตา  สัตตะบรุุษ อาจารย ์ โท วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

   ตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

9 ดร.ณัฐวุฒิ  ผ่องหนู อาจารย ์ เอก ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต ์

   โท วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์

   ตร ี วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต ์

10 น.ส.สธุดิา เจรญิผล อาจารย ์ โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

   ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

10 นายสุทธิรักษ์  นาโสม อาจารย์พิเศษ โท วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

     ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

11 นางสาวจิราภรณ์ ปิตาทะสงข ์  อาจารย์พิเศษ โท วท.ม. ชีววิทยา 

     ตร ี วท.บ. นิติวิทยาศาสตร ์
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อำจำรย์สังกัดคณะศิลปศำสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1  น.ส.ศรินญา นิยมวงศ ์ อาจารย ์ โท นศ.ม. การประชาสัมพันธ์ 
ตร ี นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ 

2 ดร.ประดิษฐ์ ปะวันนา อาจารย ์ เอก ปร.ด. ปรัชญาและศาสนา 
   โท ศศ.ม. ปรัชญาและศาสนา 
   ตร ี ศษ.บ. สังคมศึกษา 

(เกียรตินิยม) 

3 นายสุรวุฒ ิ เพ็งแก่นท้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
โท 

ศศ.ม ภาษาอังกฤษ 

 
  MEdL Master of Educational 

Leadership 

   
ตร ี

ส.บ. การบริหารสาธารณสุข 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4 นางเสาวภาคย์  คงวิลัย 

  

อาจารย ์ โท บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

5 นางวินิจตา กงภูธร 
  

อาจารย ์ โท กศ.ม. บริหารการศึกษา 
ตร ี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

6 นายสุกัลย์  กฤตรักษา 
  

อาจารย ์
 

โท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
ตร ี ค.บ. ภาษาไทย 

7 นายนเรศ  บัวลวย อาจารย ์ โท ศศ.ม. การสื่อสารการศึกษา 
   ตร ี นศ.บ. การโฆษณาแลการ

ประชาสมัพันธ์ 
(เกียรตินิยม) 

8 นายอัครพล  ลีก าเนิดไทย อาจารย ์ โท บธ.ม. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
ตร ี นศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน ์
9 นายสิโรดม  มณีแฮด อาจารย ์ โท ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และ

สื่อสารมวลชน 
ตร ี กษ.บ. การจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อม 
   ศศ.บ. ภาษาไทย  
   ศศ.บ. วิทยุและโทรทัศน์ 

10 นายทักษ์ดนัย  กาญจนากร อาจารย ์ โท ศศ.ม. เทคโนโลยีสื่อและการ
สื่อสาร 

ตร ี ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป ์
11 นายอิศวรา จันทรส์มคอย อาจารย์พิเศษ โท ศศ.ม. การจัดการกีฬา 

   ตร ี วท.บ การออกก าลังกายและการ
กีฬา 
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อำจำรย์สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นางวาสนา  เหล่าสูงเนิน 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

โท กศ.ม. พลศึกษา 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

2 ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอก ปร.ด. วิจัยการศึกษา 
   โท กศ.ม. พลศึกษา 

โท กศ.ม. การวิจัยทางการศึกษา 
ตร ี ศษ.ม. พลศึกษา 

3 ดร.นวลพรรณ ไชยมา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอก ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา 
   โท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
   ตร ี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

4 พ.อ.ท.พิทยา  สันตะวงศ ์
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

โท ศษ.ม. พลศึกษา 
ตร ี ค.บ. พลศึกษา 

5 นายไพวัน  เพลิดพราว 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

โท กศ.ม. พลศึกษา 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

6 ดร.รจนา  ป้องนู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอก กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 
   โท กศ.ม. พลศึกษา 
   ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

7 ดร.ธนิต  ลเีลิศ 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอก ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ตร ี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

8 นายชนะ  ฤทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ โท กศ.ม. พลศึกษา 
   ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

9 นางวิยะดา  วรรณขันธ ์ อาจารย ์ โท ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 
   ตร ี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ทั่วไป 
   ตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยม) 
10 ดร.จริาวรรณ  พาชอบ  อาจารย ์ เอก ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา 

   โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร ์
   ตร ี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

(เกียรตินิยม) 
11 นางนิ่มนวล  แก้วพิลา อาจารย ์ โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

   ตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
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ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

14 น.ส.ณฏัฐนิช  เจริญวรชัย 
  

อาจารย ์ โท วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา 

ตร ี วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

15 ดร.นิรตุติ์ สุขด ี อาจารย ์ เอก ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 

   โท ค.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา 

ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
16 นายภิญโญ  ส านวน อาจารย ์ โท ศศ.ม. พลศึกษา 

ตร ี B.PE. Physical Education and 
Sports 

17 น.ส.เพลินจิต  กลีบจ าป ี อาจารย ์ โท ศษ.ม. พลศึกษา 
   ตร ี ศษ.บ. พลศึกษา 

18 ดร.นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย รองศาสตราจารย ์ เอก ปร.ด.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  อาจารย์พิเศษ โท กศ.ม. พลศึกษา 
   ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

19 นายกฤษดา เพียยรุะ อาจารย์พิเศษ โท ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน                
วิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

   ตร ี ศษ.บ. พลศึกษา 
20 นายเกียรติศักดิ์  ช่ืนชู  ผู้ช่วยสอน ตร ี ศษ.บ. พลศึกษา 
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กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
1 การบันทึกขอ้มูลรายวิชาที่เปิดสอน 25-29 ม.ค. 64 11-15 ต.ค. 64 7-8 มี.ค. 65 
2 การบันทึกขอ้มูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจา่ย                

(ประเภทโควตา) 
30-31 ม.ค. 64   

3 รายงานตัว ลงทะเบยีนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
(ประเภทโควตา) 

30-31 ม.ค. 64   

4 รายงานตัว ช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา                    
ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย (ประเภททั่วไปรอบที่ 1) 

8-19 มี.ค. 64   

5 การขอย้ายวิทยาเขต ไม่เกิน 3 พ.ค. 64 ไม่เกิน 1 ต.ค. 64  
6 การขอย้ายคณะ 18-31 พ.ค. 64 18-29 ต.ค. 64  
7 การขอกลบัเข้าศึกษาเนื่องจากลาพักการศึกษา 18-31 พ.ค. 64 18-29 ต.ค. 64  
8 การยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียนของ น.ศ. ตกค้าง 18-31 พ.ค. 64 18-29 ต.ค. 64 7-8 มี.ค. 65 
9 การบันทึกขอ้มูลนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจา่ย 18-31 พ.ค. 64 18-29 ต.ค. 64 7-11 มี.ค. 65 
10 การลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทีธ่นาคาร/                                   

งานการเงิน ครั้งที่1 (ไม่เสียค่าปรับ) 
18-31 พ.ค. 64 18-29 ต.ค. 64 7-11 มี.ค. 65 

11 วันเปิดภาคการศึกษา 1 มิ.ย. 64 1 พ.ย. 64 14 มี.ค. 65 
12 การรายงานตวั ลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่งานการเงิน    

ครั้งที่ 2 (เสียค่าปรับ) 
1-14 มิ.ย. 64 1-12 พ.ย. 64  

13 การขอผ่อนผันการช าระเงิน 1-14 มิ.ย. 64 1-12 พ.ย. 64 14-18 มี.ค. 65 
14 การขอลาพักการศึกษา 1-14 มิ.ย. 64 1-12 พ.ย. 64 14-18 มี.ค. 65 
15 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชา 1-14 มิ.ย. 64 1-12 พ.ย. 64 14-18 มี.ค. 65 
16 การโอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรียน ไม่เกิน 31 พ.ค. 64 ไม่เกิน 29 ต.ค. 64  
17 การลงทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่งานการเงิน 

ครั้งที่ 3 (เสียค่าปรับ) 
ไม่เกิน 21 มิ.ย. 64 ไม่เกิน 19 พ.ย 64  

18 การส่งผลแก้สัญลักษณ์ I ไม่เกิน 14 มิ.ย. 64 ไม่เกิน 12 พ.ย. 64  
19 การขอส าเร็จการศึกษา 1-28 มิ.ย. 64 1-26 พ.ย. 64 14-25 มี.ค. 65 
20 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
15 มิ.ย. 64 15 พ.ย. 64 28 มี.ค. 65 

21 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ช าระค่าลงทะเบียน) 15-28 มิ.ย. 64 15-26 พ.ย. 64 28-30 มี.ค. 65 
22 การของดเรียนรายวิชา ( สัญลักษณ์ W ) 15 มิ.ย.-10 ก.ย. 64 15 พ.ย.-31 ม.ค. 65 19 มี.ค.-29 เม.ย. 65 
23 การประกาศรายชื่อนกัศึกษาที่ไม่มีสิทธิส์อบ (มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80) ไม่เกิน 17 ก.ย. 64 ไม่เกิน 11 ก.พ. 65 ไม่เกิน 3 พ.ค. 65 
24 การสอบปลายภาค 20-24 ก.ย. 64 14-18 ก.พ. 65 5-6 พ.ค. 65 
25 การส่งผลการเรียน 20 ก.ย.-1 ต.ค. 64 14-25 ก.พ. 65 5-12 พ.ค. 65 
26 คณะพิจารณา/อนุมัติผลการเรียน 4-8 ต.ค. 64 28 ก.พ.-4 มี.ค. 65 12-13 พ.ค. 65 
27 ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม  7 มี.ค. 65  
28 วันปิดภาคการศึกษา 1 ต.ค. 64 25 ก.พ. 65  
29 การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 11-15 ต.ค. 64 7-11 มี.ค. 65 16-17 พ.ค. 65 
30 วันส าเร็จการศึกษา  18 ต.ค. 64 14 มี.ค. 65 20 พ.ค. 65 

 
 
 
 

 

ปฏิทินกำรศึกษำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ                      
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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 การลงทะเบียนเรียน หมายถึง การเลือกรายวิชาตามแผนการเรียนและยืนยันการลงทะเบียนในระบบ           
E-education การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงิน และน าส าเนาใบลงทะเบียนส่งที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล 1 ชุด ข้อก าหนดในการลงทะเบียนเรียนมีดังนี ้ 

1. นักศึกษาปกติ ลงทะเบียนภาคเรียนปกติได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  
2. นักศึกษาปกติลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
3. การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากรอง

อธิการบดี สามารถลงได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 หน่วยกิตใน
ภาคฤดูร้อน 

4. ในภาคการศึกษาที่มีรายวิชาปฏิบัติการสอน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่อนุญาต ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื่น  

 
ข้อปฏิบัต ิ 

1. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนก่อนการลงทะเบียนเรียน  
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหน้าจอจากระบบ E-education และตรวจสอบให้

ถูกต้องก่อน “ยืนยันการลงทะเบียน” ภายในวันท่ีวิทยาเขตก าหนด  
3. พิมพ์ใบลงทะเบียนจากระบบ E-education น าไปช าระเงินผ่านธนาคาร/งานการเงินตามวันที่วิทยาเขต

ก าหนด  
4. กรณีช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเกินจากวันที่วิทยาเขตก าหนด ถือเป็นการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ช้า (ต้องช าระค่าปรับ) และต้องน าไปช าระเงินท่ีงานการเงินและบัญชีของวิทยาเขตเท่านั้น  
5. นักศึกษาน าใบลงทะเบียนที่ช าระเงินแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล 1 ชุด 

 
 
 
 
 

การลงทะเบียนระบบ E-education 

เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนภาคฤดรูอ้น  

๑. เป็นนักศึกษาปีสุดทา้ยท่ีจะส าเร็จการศึกษาและไดร้ะดบัคะแนน F หรือเป็นรายวิชา        

ในหลกัสตูรท่ีไม่มีการเปิดสอนอกีต่อไป  

๒. นักศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนน F และตอ้งเรียนรายวชิาต่อเน่ืองในภาคการศึกษาถดัไป      

(ใหล้งทะเบียนต า่กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดได)้  
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1. เมื่อเข้า Website www.tnsuudn.ac.th คลิ๊กท่ีแบนเนอร์ดังภาพ    

 
 

2. ปรากฏหน้าต่างดังภาพ 
 

 
 

3. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบ โดยกรอกรหัสนักศึกษา จ านวน 11 หลัก ซึ่งขอรับได้ที่งานทะเบียนฯ    
    ส าหรับรหัสผ่านยังไม่ต้องก าหนด แต่นักศึกษาสามารถก าหนดได้หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว 
 

4. เมื่อคลิ๊กเข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนูย่อย ดังภาพ 

 
 “ข้อมูลนักศึกษา” แสดง ข้อมูลนักศึกษา สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
 “บันทึกค าร้อง” แสดง ค าร้องต่างๆ ท่ีนักศึกษาสามารถกรอกและสั่งพิมพ์ได้ 
 “ผลการเรียน” แสดง ข้อมูลแสดงผลการเรียนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว 
 “ลงทะเบียน” แสดง ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ 
 “ตารางเรียน” แสดง ข้อมูลตารางเรียนของภาคการศึกษานั้น 
 “เปลี่ยนรหัสผ่าน” แสดง รหัสผ่านเข้าใช้ระบบซึ่งสามารถก าหนดได้เอง 
 “ออกจากระบบ” แสดง การออกจากบัญชีผู้ใช้งาน 

 

5. กรณีลงทะเบียน ให้คลิ๊กเลือกเมนู “ลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 
 5.1  สามารถเพิ่มรายวิชาโดยการกรอกรหัสวิชา   ในช่อง   “เพิ่มรายวิชา” 
 5.2  สามารถลบรายวิชาที่เลือกแล้ว   โดยการกดเลือก   “ลบ” 
 5.3  สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนด้วยเลือก   “ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน” 
 

 

 

 

ขัน้ตอนการเข้าระบบ E-education: student 
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 นักศึกษาที่ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียนในระบบ E-education เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงการช าระเงินปกติ ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิด ภาค
การศึกษา และหากได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าปรับตามระเบียบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ทบ.2) ผ่านระบบ E-education 

ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education พร้อมแนบใบลงทะเบียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า

สาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  แล้วน าค าร้องส่งคืนที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

3. เมื่อนักศึกษาพร้อมช าระค่าลงทะเบียน ให้มารับค าร้องผ่อนผันและ ใบลงทะเบียนไปช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนที่งานการเงินเท่าน้ัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดจะพ้นสภาพนักศึกษา  

4. นักศึกษาน าค าร้องขอผ่อนผันและใบลงทะเบียนที่ช าระเงินแล้วส่งท่ีงานทะเบียนและประมวลผล  
 
 

 
 

หมายเหต ุ

          นักศึกษาท่ีไม่ไดย้นืยนัการลงทะเบียนเรียนในระบบ E-education ตามวนัท่ีวิทยาเขตก าหนด จะ

ถูกประกาศพน้สภาพการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมศึกษา และสามารถยืน่ค ารอ้งขอ

คืนสภาพการเป็นนักศึกษาพรอ้มกดยนืยนัการลงทะเบียนใหห้ว้งท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

           ทั้งน้ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าปรบัการลงทะเบียนเรียนชา้ และค่าคืน

สภาพการเป็นนักศึกษา 

การขอผอ่นผนัการช าระเงนิค่าลงทะเบยีน 

5.1 

5.3 5.2 
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 นักศึกษาท่ีขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้
จ านวนหน่วยกิตรวมจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของการลงทะเบียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (การถอนรายวิชานี้จะไม่บันทึกรายวิชาในใบรายงานผลการศึกษา)  
 

 ทั้งนี้ การขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะต้องยืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ E-education ตาม
ก าหนดของวิทยาเขตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ E-education  จะไม่มี
สิทธ์ิขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา (ทบ.6) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. นักศึกษาน าค าร้องที่ได้รับอนุมัติส่งงานทะเบียนและประมวลผล  

 

 
 

 
 
 การของดเรียนรายวิชา ด าเนินการหลังพ้นก าหนดการขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา และต้องยื่นค าร้องก่อนสอบวัน
แรก ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อน   ผลการเรียน
จะบันทึกด้วยสัญลักษณ์ W  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องของดเรียนรายวิชา (ทบ.6) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน และหัวหนา้สาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัต ิ 
5. นักศึกษาน าค าร้องส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล  
6. งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรยีนลงในระบบ E-education 

 
 
 

การของดเรยีนรายวชิา 

การขอถอน ขอเพิม่รายวชิา 

หมายเหต ุ

หากไม่สามารถด าเนินการขอถอน ขอเพิ่มรายวชิา ผ่านระบบ E-education ได ้

ใหติ้ดต่องานทะเบียนและประมวลผล 
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 การขอสอบปลายภาค กระท าได้ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ขาดสอบเนื่องจาก
ป่วยหรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอสอบปลายภาค (ทบ.1) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องพร้อมแนบหลักฐาน ผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. คณะด าเนินการจัดสอบและส่งผลการเรียนไปยังงานทะเบียนและประมวลผล  ภายใน 

2 สัปดาห์  นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป หากไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้บันทึกสัญลักษณ์ F 

 

 
 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ ให้ใช้ค่ำระดับคะแนนดังน้ี 
 

ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบัคะแนน 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

ความหมาย ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี ดีพอใช้ พอใช้ อ่อน อ่อนมาก ตก 
 

รายวิชาใดในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้ประเมินโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี ้
 

S  หมายถึง  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/การฝึกงานเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  หมายถึง  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/การฝึกงานไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
AU  หมายถึง  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
I  หมายถึง  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
W  
P  

หมายถึง  
หมายถึง  

การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)  
ผลการเรียนผ่าน (Pass) ใช้กรณีผลการเรียนที่ได้รับการพิจารณาเทียบผลการเรียน
รายวิชา  

IP  หมายถึง  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) ใช้ส าหรับรายวิชา 
ที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา  

R หมายถึง การลงทะเบียนเรียนซ้ า (Repeated) เพื่อปรับระดับคะแนนส าหรับรายวิชาที่ได้ต่ า
กว่า C และมีคะแนนเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 

 

 การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่ได้สัญลักษณ์ U นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  
 การให้สัญลักษณ์ AU จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ 
โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 

การประเมนิผลและการสง่ผลการเรียน 

การขอสอบปลายภาค 
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กำรให้สัญลักษณ ์I จะกระท ำได้ในกรณีต่อไปน้ี  
 

1. นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามก าหนดเกณฑ์ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มีเหตุสุดวิสัยโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้สอน และได้รับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขต  

2. นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และรองคณบดีเห็นสมควรให้
รอผลการศึกษา  

 

กำรเปลี่ยนสัญลักษณ ์I ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี  
 

1. นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ให้ติดต่อผู้สอนทันทีที่ทราบผลการเรียนในระบบ และสามารถด าเนินการแก้
สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ ของภาคการศึกษาถัดไป  

2. อาจารย์ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนนได้ตั้งแต่วันอนุมัติผลการเรียน  
3. การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาที่มีสัญลักษณ์ I ให้น าค่าระดับคะแนนที่แก้ไขมา

ค านวณรวมในภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนดเวลา จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับ
คะแนน F 

 
 

 
 
 การเรียนซ้ า หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน  F   ต้องลงทะเบียนเรียนจนกว่าจะสอบ
ผ่าน  หรือกรณีเรียนซ้ าเพื่อปรับระดับคะแนน รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C และมีคะแนนสะสมต่ ากว่า 2.00 
สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยต้องได้รับอนุมัติจากรองคณบดี 
 ส าหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะศิลปศาสตร์ และ
รายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C  ถือว่าสอบตก   จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า    
และถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C เป็นครั้งที ่2   ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 การเรียนแทน หมายถึง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F  ในรายวิชาเลือก  สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เป็นวิชาเลือกในกลุ่มเดียวกันแทน ส าหรับรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแทนได้  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องเรียนซ้ า เรียนแทน (ทบ.4) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. นักศึกษาน าค าร้องที่ได้รับอนุมัติส่งงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 

 

การเรยีนซ ้ า เรยีนแทน 

การใหส้ญัลกัษณ์ I และการเปลี่ยนสัญลักษณ ์I 
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การลาพักการศึกษาต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
1. นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา จะกระท าได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้ 

1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการระดมพล  
1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติห็น

สมควรสนับสนุน  
1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวตามค าสั่งแพทย ์โดยมีใบรับรองแพทย์  
1.4 กรณีมีความจ าเป็นส่วนตัวจะลาพักการศึกษาได้ ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า  1 

ภาคการศึกษา  
2. การลาพักการศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ลา

พักการศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดี 
3. การลาพักการศึกษาให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพัก

การศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่  
4. ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษาตามข้อ 1.1  
5. ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
6. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษา (ทบ.1) ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาค

การศึกษา  โดยได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดี 
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอลาพักการศึกษา (ทบ. 10) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจาก ระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องพร้อมแนบหลักฐานการขอลาพักการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์                  

ที่ปรึกษา  และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. นักศึกษาน าค าร้องที่ได้รับอนุมัติไปช าระเงิน แล้วส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 

 
 
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด การลาออกจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกได้  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอลาออก (ทบ. 13) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจาก ระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. นักศึกษาน าค าร้องผ่านศูนย์วิทยบริการ และงานพัสดุ ตามล าดับ  
5. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
6. นักศึกษาน าค าร้องส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล 

การลาออก 

การลาพกัการเรียน 



 19 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

 
 
นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ในกรณีดังต่อไปน้ี  

 1. พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา  
1.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1.2 กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์  

1) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคปลายของปีการศึกษาท่ี 1  
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคปลายของปีการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป  
3) เรียนได้ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

 2. พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
2.2 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา และภายใน 1 สัปดาห์

ส าหรับภาคฤดูร้อน ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ (กศย.) จากรองอธิการบดี 
2.3 ไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีการลาพักการศึกษา  

 3. พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุอื่น  
3.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.2 ใช้เวลาในการศึกษาเกินก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
3.3 ได้ระดับคะแนนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

คณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ต่ ากว่า C เป็นครั้งที ่2 
3.4 ไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
3.5 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.6 ขาดคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.7 ได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตให้ลาออก  
3.8 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากท าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
3.9 ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษากรณีทุจริตในการสอบ 
3.10 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา 
3.11 ตาย 
 

ข้อปฏิบัต ิ 
ตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา จากประกาศรายช่ือการพ้นสภาพนักศึกษา ที่ลงนามโดยรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตลงนาม หรือตรวจสอบจากระบบ E–education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพน้สภาพนักศึกษา 
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นักศกึษาขอย้ายคณะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

1. เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูก
ให้พักการศึกษา  

2. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  
3. ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน  
4. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายคณะภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
5. นักศึกษาท่ีย้ายคณะสามารถโอนย้ายผลการเรียน หรือเทียบผลการเรียนได้ตามระเบียบ  
6. ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม  

 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอย้ายคณะ (ทบ. 11) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจาก ระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยา

เขต (คณะที่ขอย้าย) ตามล าดับ  
4. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา  และรองคณบดีประจ าวิทยาเขต             

(คณะที่รับย้าย) ตามล าดับ  
5. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะ 400 บาท แล้วส่งคืนงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอยา้ยคณะ 
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นักศึกษาขอย้ายวิทยาเขตต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในวิทยาเขตเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและมีเวลาเรียนในวิทยาเขตใหม่ไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา จึงจะส าเร็จการศึกษา  

2. นักศึกษาต้องยื่นค าร้องล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ โดยแจ้งเหตุผลประกอบการขอย้าย
ต่อวิทยาเขตเดิม  

3. นักศึกษาขอย้ายไปศึกษาที่วิทยาเขตใดต้องรับเง่ือนไขของวิทยาเขตนั้น และอาจไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามปกติได้  

4. นักศึกษาท่ีขอย้ายวิทยาเขตสามารถโอนย้ายผลการเรียนหรือเทียบผลการเรียนได้ตามระเบียบ    
5. ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในวิทยาเขตเดิม  

 
 ข้อปฏิบัติ  

1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอย้ายวิทยาเขต (ทบ.20) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยา

เขต ที่ขอย้าย ตามล าดับ  
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขต พิจารณาอนุญาตการขอย้าย  
5. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอย้ายวิทยาเขต 500 บาทแล้วน าส่งที่งานทะเบียนและ

ประมวลผล  
6. งานทะเบียนและประมวลผลจัดท าหนังสือสอบถามความเห็นจากวิทยาเขตที่รับย้ายวิทยาเขต              

ที่รับย้าย ตอบกลับยืนยันการรับย้าย  
7. วิทยาเขตขอย้าย จัดส่งเอกสารส่งตัวพร้อมประวัตินักศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาให้วิทยาเขต  ที่รับ

ย้าย  
8. นักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาที่วิทยาเขตใหม่ และช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอยา้ยวทิยาเขต 
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 นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการขอคืนสภาพนักศึกษาจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากประกาศ
พ้นสภาพ  
 

ข้อปฏิบัต ิ 

1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษา (ทบ.10) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจาก ระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยา

เขต ตามล าดับ 
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินแต่ละกรณีดังนี้  

5.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อในภาคการศึกษานั้น ให้ช าระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับกรณีช าระค่าลงทะเบียนเรียนช้าโดยแนบเอกสารการลงทะเบียน  
5.2 นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเรียนในภาคการศึกษานั้น ให้ช าระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและ
แนบค าร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  

6. นักศึกษาน าค าร้องที่ช าระเงินแล้วส่งคืนงานทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอคนืสภาพนกัศึกษา 
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 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา และรายวิชาที่จะเรียนไม่เปิดสอนใน                     
ภาคการศึกษานั้น  

2. รายวิชาที่จะลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต้องเทียบได้กับรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ โดยถือเกณฑ์เนื้อหาและจ านวนหน่วยกิตเป็นหลัก  

3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาเขตให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้น าผลการเรียนมาประมวล
ผลรวมกับผลการเรียนในวิทยาเขต  

4. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของวิทยาเขตและ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 

ข้อปฏิบัต ิ 

1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (ทบ. 21) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจาก ระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ตามล าดับ  
4. รองคณบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ  
5. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น แล้วส่งงานทะเบียนและประมวลผล  
6. วิทยาเขตจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาประสงค์จะ ลงทะเบียนเรียน  
7. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษางานทะเบียนและประมวลผล ติดตามผลการศึกษาและบันทึกผล  
8. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน แจ้งนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอลงทะเบยีนเรยีนในสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 
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"การโอนย้ายผลการเรยีน" หมายความว่า การโอนรายวิชา หน่วยกติ และผลการเรยีนในระดับปรญิญาตรตีาม
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสตูรที่เข้าศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลยั 

ผู้มีสิทธิขอโอนย้ายผลการเรียน ไดแ้ก่ 
๑) นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบ ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ (๒) และ (๓) (ก) และ (จ) 
๒) นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนสาขา หรอืย้ายคณะ หรือย้ายวิทยาเขต 

 นักศึกษาท่ีประสงค์ขอโอนย้ายผลการเรียน ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
๑) เป็นรายวิชาในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่จดัการเรียนการสอนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี 
๒) รายวิชาที่น ามาโอนย้ายผลการเรียนต้องมเีนื้อหาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอโอน 
๓) เป็นรายวิชาที่มรีะดบัคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
๔) จ านวนหน่วยกิตรวมที่โอนย้ายผลการเรยีนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ที่เข้าศึกษา 
๕) จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และผลการเรยีนที่โอน ให้น าไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรที่เข้า

ศึกษา 
๖) นักศึกษาท่ีโอนย้ายผลการเรยีนมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 
ข้อปฏิบัต ิ 

1. นักศึกษายื่นเรื่องขอโอนย้ายผลการเรียน  
2. ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยาเขตในคณะที่เกี่ยวข้อง  
3. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต พิจารณาอนุมัติการรับโอนย้ายผลการเรียน 
4. นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับโอนย้ายผลการเรยีน 
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 การเทียบผลการเรยีน หมายถึง การเทียบและโอนรายวิชา หน่วยกติ และผลการเรยีนในระดับ

ปริญญาตรตีามหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแลว้  เพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรที่เข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย   โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

 1. ผู้มีสิทธิขอเทียบผลการเรียน ตอ้งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 2. รายวิชาที่น ามาขอเทียบต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบ 
 3. เป็นรายวิชาในหลักสตูรที่เปดิสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาแลว้ไม่เกิน 5 ปี 
 4. เป็นรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
 5. รายวิชาที่เทียบผลการเรียนได้ จะไดส้ัญลักษณ์ P 
 6. จ านวนหน่วยกิตทีไ่ดร้ับการเทียบผลการเรียนรวมแล้วต้องไม่เกนิ 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมของ

หลักสตูรที่เข้าศึกษา 
 7. นักศึกษาท่ีไดร้ับการเทียบผลการเรยีนไมม่ีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 8. นักศึกษาท่ีขอเทียบผลการเรียนต้องด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อปฏิบัต ิ
 1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอเทียบผลการเรยีน (ทบ.3) ผ่านระบบ E-education 
 2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education พร้อมแนบใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
และรายละเอียดวิชาที่ขอเทียบผลการเรยีน 
 3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. คณะกรรมการพิจารณาตามเง่ือนไขขอเทียบผลการเรียน โดยมผีูพ้ิจารณาคือ หัวหน้างาน

หลักสตูร 
และแผนการเรียน หัวหน้าสาขาวิชา 
 5. น าผลการพิจารณาเสนอรองคณบดีประจ าวิทยาเขตอนุมตัิ 
 6. นักศึกษาน าค าร้องที่ได้รับอนุมตัิไปช าระเงินแล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล 
 7. รายวิชาที่ได้รับการเทียบผลการเรียนให้บันทึกสัญลักษณ์  P ไว้ในส่วนต้นของใบรายงานผล

การศึกษา 
     (Transcript) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเทยีบผลการเรยีน 
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 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา และขอ
ขึน้ทะเบียนบัณฑิตภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา และใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเกิด
ภาคฤดูร้อนที่จะส าเร็จการศึกษา 
 

 คุณสมบัติของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
1. ใช้ระยะเวลาการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าหรับการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  
3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
4. มีความประพฤติดี เหมาะสม และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ทบ.14) ผ่านระบบ  E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education พร้อมแนบหลักฐาน  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดีประจ าวิทยา

เขต  
4. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต แล้วส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอส าเรจ็การศึกษาและขอขึน้ทะเบยีนบณัฑิต 
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นักศึกษาสามารถขอใบรับรองต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ ดังนี ้ 

1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  
2. ใบรับรองความประพฤติ  
3. ใบรับรองการเป็นนักกีฬา  
4. ใบรับรองการศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย  
5. ใบรับรองการส าเร็จการศึกษา  

 

ข้อปฏิบัต ิ 

1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอใบรับรอง (ทบ. 7) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องขอใบรับรองจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องผ่านความเห็นชอบ  

3.1 กรณีขอใบรับรองความประพฤติให้น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและงานพัฒนาบุคลิกภาพ  
3.2 กรณีขอใบรับรองเป็นนักกีฬา ให้น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจาก ผู้ฝึกสอนกีฬา  

4. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี  
5. นักศึกษาส่งค าร้องให้งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อจัดท าใบรับรอง  
6. งานทะเบียนและประมวลผลน าค าร้องและใบรับรองเสนอผ่านความเห็นชอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติและลงนาม  
7. งานทะเบียนและประมวลผลประทับตราตามระเบียบก าหนด  
8. นักศึกษารับใบรับรองที่งานทะเบียนและประมวลผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

ใบรบัรอง มีอายุการใช ้90 วนั นับแต่วนัท่ีออกให ้

การขอใบรบัรอง 
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 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ออกให้แก่ผู้ที่ก าลังศึกษา และผู้ที่ส าเร็จการศึกษา โดยออกได้ทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับกรณีออกให้แก่ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่จะแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา ที่ทราบผล
การศึกษา  
 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (ทบ.8) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education  
3. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียมที่งานการเงินและบัญชี  
4. นักศึกษาส่งค าร้องให้งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อจัดท าใบรายงานผลการศึกษา  
5. งานทะเบียนและประมวลผลน าค าร้องและใบรายงานผลการศึกษา เสนอผ่านความเห็นชอบ                        

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
6. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติและลงนาม  
7. นักศึกษารับใบรายงานผลการศึกษา ที่งานทะเบียนและประมวลผล  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   

วิทยาเขตจะออกใบรายงานผลการศึกษาครั้งแรกใหโ้ดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 

 

การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
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 นักศึกษาสามารถขอใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ ดังนี ้ 

1. ใบแทนประกาศนียบัตร  
2. ใบแทนอนุปริญญาบัตร  
3. ใบแทนปริญญาบัตร  
4. ใบแทนประกาศนียบัตรบัณฑิต  
5. ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  
6. ใบแทนใบรายงานผลการศึกษา (กรณีไม่มีข้อมูลรายวิชาและผลการศึกษา)  

 

ข้อปฏิบัต ิ 
1. นักศึกษาบันทึกค าร้องขอใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษา (ทบ.16) ผ่านระบบ E-education  
2. นักศึกษาพิมพ์ค าร้องจากระบบ E-education พร้อมแนบใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)  
3. นักศึกษาน าค าร้องไปช าระเงินค่าธรรมเนียม แล้วส่งค าร้องให้งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อจัดท าใบ

แทนเอกสารหลักฐานการศึกษา  
4. งานทะเบียนและประมวลผลน าค าร้องและใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษาเสนอผ่านความเห็นชอบ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
5. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติและลงนาม  
6. งานทะเบียนและประมวลผลประทับตราตามที่ระเบียบก าหนด  
7. นักศึกษารับใบแทนเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอใบแทนเอกสารหลกัฐานการศึกษา 
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 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอนุมัติปริญญาเท่านั้น และ
เมื่อสภาสถาบันอนุมัติปริญญาแล้ว วิทยาเขตจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้ ส่วนปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ในโอกาสต่อไป  
 ส าหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก าหนด  ให้ติดต่อขอรับ
ปริญญาบัตรที่งานทะเบียนและประมวลผลของแต่ละวิทยาเขต ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน หากไม่
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรภายใน  3  เดือน  จะต้องช าระค่าปรับการขอรับปริญญาบัตรเกินก าหนด  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 ทั้งนี ้ผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่สถาบันก าหนด จะไม่มีสิทธ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในครั้งต่อไป  
 

ขอ้ปฏิบัต ิ 
1. ยื่นค าร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล  
2. น าค าร้องไปช าระเงินค่าปรับ  
3. น าค าร้องที่ช าระเงินแล้ว ขอรับใบปริญญาบัตรที่งานทะเบียนและประมวลผล 

 

 
 
 
 
 
 
 

การขอรบัปริญญาบัตร 
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 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็น   
ผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้ 
 
 แหล่งทุนภำยในสถำบัน  

 (ติดตามรายละเอยีดได้งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา /หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด)  
  ทุนกำรศึกษำส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมผีลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลยัจัดขึ้นในวันไหว้คร ู

 ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักกีฬำ  เป็นทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับนักศึกษาผู้มผีลงานดีเด่น ใน
ระดับชาติ นานาชาติ และผู้ที่ไดร้บัเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
 
 แหล่งทุนภำยนอกสถำบัน  
 เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/ธนาคาร/บริษัท/ห้างร้าน/มูลนิธิฯ/ องค์กร การ
สาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค  ทั้งนี้ สถาบันจะด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน  เช่น คุณสมบัติ
และเง่ือนไขของผู้ขอรับทุน   ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้ จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่งานแนะแนว ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

  ทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จะ
เป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนฯ ก าหนดนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากประกาศของงานแนะแนว ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ 

  ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์  เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีทุน 2 ประเภท คือ ทุนต่อเนื่องได้รับจนจบหลักสูตร ทุนละ 
8,000 บาท และทุนรายปี (ได้ปีการศึกษาเดียว) ทุนละ 8,000 บาท  คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน คือ มี
ฐานะยากจน ประพฤติดี และผลการเรียนดี 

  ทุนกำรศึกษำกองทุนจุฬำภรณ์อุดรธำนี เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2538   เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จสนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง จ.
อุดรธานี ได้ประทานเงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งประชาชนทูลเกล้าถวายคืนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์แก่ชาวจังหวัด
อุดรธานี จึงเป็นจุดเริ่มต้นกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี และได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 ฐานะยากจน แบบต่อเนื่องไปจนกว่าจะจบปริญญาตรี และแบบรายปีทุนละ 8,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

ทนุการศึกษา 
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 พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ชายที่มีสัญชาตเิป็นไทย  มีหน้าที่    รับ
ราชการทหารด้วยตนเองทุกคน” นักเรียน นักศึกษา เป็นชายมสีัญชาติไทย เลือกรับราชการทหาร ด้วยการเป็นก าลัง
ส ารอง หรือเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่อมีอายคุรบ 21 ปีบริบูรณ์ ดังนี ้ 
 

 1. การรบัสมคัร 
1.1 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 24 ด าเนินการคดัเลือกโดยวัดผลการสอบ    ได้ 

– ตก จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กรณคีะแนนทดสอบร่างกายเท่ากัน จะใช้คะแนนวิ่งเป็น
หลัก  โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใหส้ถานศึกษาทราบในวันรับสมคัร และรับรายงานตัว 

1.2 ให้สถานศึกษารวบรวมค่าบริจาคบ ารุง จากผู้ที่สอบได้ และน าส่งเจา้หน้าท่ี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ตามสถานท่ีที่ก าหนด ในวันรับสมัครและรับรายงานตัว 

1.3 สถานศึกษาจัดท าบญัชีรายชื่อผูส้มัคร (เฉพาะผู้ที่สมคัรใจ) มอบใหชุ้ดรับสมคัร 1 ชุด 
1.4 สถานศึกษา ตรวจสอบคณุสมบัติ และหาหลักฐานประกอบ ตลอดจนการก ากับดูแลการเขยีน  ใบ

สมัคร (หน้า – หลัง) ให้เรียบร้อย 
1.5 ต้องสมัครด้วยตนเอง เพื่อจะไดด้ าเนินกรรมวิธีในการรับสมัคร โดยให้สถานศึกษารวบรวมผู้สมคัร ให้

พร้อมตาม วัน เวลา และสถานท่ีทีห่น่วยก าหนด 
1.6 ค่าบริจาคบ ารุง  ช้ันปีท่ี 1-3 คนละ 650บาท 
1.7 หลักฐาน และเงินบริจาคไม่พร้อม หน่วยจะไม่รับ 
1.8 บุคคลที่มสีิทธ์ิสมัครเป็น นศท. (ตามที่แนบ) 
1.10 วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร และรายงานตัว (ตามทีแ่นบ) 
1.11 เกณฑ์การวดัผลการคดัเลือก นศท. ช้ันปีท่ี 1 

1.11.1 การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย ท่าลุก – นั่ง  100 คะแนน 
1.11.2 การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย ท่าดันพื้น 100 คะแนน 
1.11.3 การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย ว่ิง 800 ม. 100 คะแนน 
1.11.4 เกณฑ์การให้คะแนน (ตามที่แนบ) 
1.11.5 การจดัล าดับ หน่วยจะจดัล าดบัผู้ที่ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ โดยเรยีงล าดับจาก   
          มากไปหาน้อย 

 
 2. การรบัรายงานตัว 

2.1 ผู้รายงานตัวคือ ผู้ที่ผ่านการฝึกทหาร ช้ันปีท่ี 1 – 4 และประสงค์จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชา
ทหารในช้ันปีมี่สูงขึ้น หรือเรียนซ้ าช้ัน 

2.2 สถานศึกษาจัดท าบญัชีรายชื่อผูร้ายงานตัว แยกเพศ และชั้นปี หรือใช้ส าเนาเอกสารจากบญัชีรายชื่อ 
นศท. และผลการสอบ (รด.25) ก็ได้ ให้ชุดรับสมัคร 1 ชุด 

2.3 ให้สถานศึกษาก ากับดูแลการเขียนใบรายงานตัว (หน้า – หลัง) ให้เรยีบร้อย และรวบรวมใบรายงาน
ตัว แยกเพศ และชั้นปีเรียงล าดับตามบัญช ี

2.4 สถานศึกษาเก็บเงินบริจาคบ ารุง นศท. ที่รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2557 
ช้ันปีท่ี 2 และ 3 คนละ 650 บาท เพื่อมอบให้ชุดรับสมัครของศูนย์การฝึกฯ ตามวัน เวลา และ 
สถานท่ีที่ก าหนด ส าหรับ ช้ันปีท่ี 4 และ 5 ไมเ่ก็บเงินค่าบริจาคบ ารุง 

2.5 ผู้ที่ย้ายมาจากท่ีอื่น นอกเขตรับผดิชอบของ มทบ.24 และผู้ที่เรียนไม่ตดิต่อ ให้รายงานตัวด้วย
ตนเอง พร้อมหลักฐานการส าเร็จจากหน่วยเดิม ของแตล่ะชั้นป ี

การศึกษาวชิาทหาร 
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2.6 หลังจากท่ีศูนย์ฝึกฯ มอบใบเสร็จรบัเงินบริจาคให้กับสถานศึกษาแลว้ ให้สถานศึกษามอบใบเสร็จ
ดังกล่าวแก่ นศท. ด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้ผ่านขั้นตอนการรายงานตัวเข้ารับการฝึกทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2554 เรียบรอ้ยแล้ว  
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 ศูนย์วิทยบริการตั้งอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศแขนงวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ และการสื่อสารการกีฬา ไว้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผูส้นใจ  

 ระเบียบกำรใช้บรกิำร เพ่ือให้ถือเป็นหลักปฏิบัติดังน้ี   
    1. เวลาท าการ 

1.1 วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. 
1.2 วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปิดภาคเรียน ปิดบริการ 

    2. ผู้มีสิทธ์ิใช้บริการ 
2.1 อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธาน ี
2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธาน ี
2.3 บุคลากรภายนอก มสีิทธ์ิใช้บริการ แตไ่ม่มสีิทธ์ิยืมออกนอกห้องสมุด 

    3. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บรกิาร 
3.1 หนังสือท่ัวไป ยืมได้ 7 วัน 
3.2 วารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา ยืมได้ 3 วัน 
3.3 หนังสือจอง ยืมได้ 1 คืน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และส่งคืนในวันรุ่งขึ้นภายในเวลา 09.00 น. 
3.4 โสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดรีอม ยมืได้ครั้งละ 1 ช่ือเรื่อง ก าหนด 3 วัน 

    4. หนังสือท่ีไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกศูนย์ 
4.1 หนังสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์ 
4.2 วารสาร หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 

    5. ระเบียบการยืม และการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
5.1 การยืมทุกครั้ง ผู้ยืมต้องน าบัตรสมาชิกของตนเองมาติดต่อ 
5.2 อาจารย์ ข้าราชการ มีสิทธ์ิยมืหนังสือและวัสดหุ้องสมุดไดไ้ม่เกนิ 10 เล่มต่อภาคเรียน 
5.3 นักศึกษา มสีิทธ์ิยืมหนังสือไดไ้ม่เกิน 3 เลม่ 
5.4 หนังสือเลม่เดยีวกันจะยมืติดต่อกันได้อีกไม่เกิน 1 ครั้ง 
5.5 การส่งคืนวสัดุห้องสมดุให้น าบัตรสมาชิกมาตดิต่อทุกครั้ง 

    6. อัตราค่าปรบั 
6.1 ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีคืนเกิดก าหนดปรับวันละ 5 บาท 
6.2 หนังสือจอง ปรับช่ัวโมงแรก 5 บาท ช่ัวโมงต่อไป ช่ัวโมงละ 1 บาท 
6.3 กรณีที่ท าทรัพยากรสารสนเทศหาย ต้องแจ้งให้ศูนย์ทราบทันท ี

    7. ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ 
7.1 แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย  
7.2 ไม่คุยเสียงดัง ไม่สูบบหุรี่และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น 
7.3 กระเป๋า ถุงย่าม ให้วางไว้ในท่ีที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ  ยกเว้นของมีค่าให้แจ้งขออนุญาตกับเจ้าหนา้ที่

เพื่อทราบ 
7.4 ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามารับประทานในศูนย์ 
7.5 ไม่ตดั ฉีก ท าลาย หรือขโมยทรัพยากรสารสนเทศ 
7.6 เมื่อเลิกใช้โตะ๊อ่านหนังสือแล้ว ควรเลื่อนเกา้อี้น่ังให้ชิดกับขอบโต๊ะเพื่อความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย 
7.7 ไม่ควรหยิบหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ทีละหลายเล่ม หลายฉบับ 

ศนูย์วทิยบรกิาร 
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7.8 เมื่ออ่านเสร็จควรน าไปเกบ็ไว้ท่ีช้ันเดิมให้ถูกต้องในสถานท่ีเรียบร้อยหากไม่แน่ใจควรวางไว้อย่าง
เป็นระเบียบตามชั้น หรือโตะ๊พักหนังสือ 

7.9 เมื่อใช้บริการยมื – คืน ควรเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง เพื่อความเปน็ระเบียบและสะดวกใน   
การให้บริการ 
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สนามกีฬาท่ีเปดิให้บริการ เปิดบรกิารทุกวัน 8.30 - 20.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนกัขัตฤกษ์ 
  
   สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ พร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทร์ส าหรับนั่งชม 
   สนามกรีฑา ประกอบด้วยลูย่างสังเคราะห์ จ านวน 8 ช่องวิ่ง  
   สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะห์  อยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์ขนาดมาตรฐาน และอัฒจันทร์ 
           ส าหรับนั่งชมพร้อมไฟส่องสว่างและสนามกลางแจ้งจ านวน 3 สนามพร้อมไฟส่องสวา่ง 
   สนามวอลเลย์บอล  ขนาดมาตรฐานอยูภ่ายในอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟส่องสว่าง 
   สนามวอลเลย์บอลชายหาด พร้อมไฟส่องสวา่งและอัฒจันทรส์ าหรับนั่งชม 
   สนามเซปักตะกร้อในรม่ ขนาดมาตรฐาน 2 สนามพร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทรส์ าหรับนั่งชม  
   สนามตะกร้อลอดห่วงกลางแจ้ง  
   สระว่ายน้ า 50 เมตร ขนาดมาตรฐาน พร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทร์ส าหรับนั่งชม 
   สนามเปตองขนาดมาตรฐาน จ านวน 10 สนามพร้อมไฟส่องสว่าง  
   สนามเทนนิส อยูภ่ายในอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟส่องสว่าง  
   สนามแบดมินตัดขนาดมาตรฐาน อยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟส่องสว่าง 
   สนามมวย อยู่ภายในอาคาร พร้อมไฟส่องสวา่ง 
   สนามคาราเต้โด อยู่ภายในอาคาร พร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจนัทร์ส าหรับนั่งชม 
   สนามเทควันโด อยูภ่ายในอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟส่องสว่าง 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สนามกฬีาที่เปิดใหบ้รกิาร 
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 การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการส าคัญในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ มีการตรวจสอบและติดตามประเมินผลและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถี
ชีวิตและเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร มีการวางระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มั่นคงและยั่งยืน 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ถือเป็นหัวขบวนของ
การขับเคลื่อนคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีครู อาจารย์ นกัเรียน นิสติ นักศึกษา เป็นเฟืองจกัรส าคญัในการ
ขับเคลื่อนและช่วยผลักดันให้เกดิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองด้วยวิธีการคิดวางแผนท่ี
เป็นองค์รวม การวางระบบวิธีการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นส่วนหนึง่ของชีวิตประจ าวัน
ปกติ จัดเก็บร่องรอยการท างานและสะสมผลงานอย่างเป็นระบบระเบียบสม่ าเสมอเพื่อการตรวจสอบ ทบทวนและ
วางแผนพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้สอนที่มีคณุภาพย่อมก่อให้เกิดผู้เรยีนที่มีคุณภาพ และท าให้สถานศึกษานั้นๆ  มี
คุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามนโยบายและแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาต ิ
 ผู้สอนและผูเ้รียนจึงมีบทบาทส าคญัในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการท าหน้าท่ีของตนเอง ร่วมมือกับ
สถานศึกษาและอาสาเป็นผู้น าในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ด าเนินประกันคณุภาพด้วยการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  ตรวจติดตามคณุภาพ (Quality Auditing) และประเมินคณุภาพ (Quality 
Assessment) อย่างสม่ าเสมอเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 

บทบำท 
กำรประกันคุณภำพ 

นักศึกษำ 

ต่อตนเอง  ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เปน็ศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน
สังคม 

 ประเมินและพัฒนาตนเองทุกด้านอยู่เสมอ 
  ขยัน อดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประหยดัอดออม เพื่อการยังชีพอย่างมีคุณภาพ

ในอนาคต 
ต่อผู้อื่น  ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น และอาสาสมัครเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมตา่งๆ ตามศักยภาพ

ของตน 
 ส่งเสริมเพื่อนและผู้อื่นในทางที่ถูกท่ีควร 
 เป็นแบบอย่างในสิ่งท่ีดีงามให้แก่รุน่น้องและเพื่อน 
 เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจการน าหลักการประกันคณุภาพไปใช้ในกิจกรรมประจ าวัน

และการท างานต่างๆ 
ต่อสถานศึกษา  ช่วยเหลือกิจกรรมตา่งๆ ของสถานศึกษา 

 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศกึษา ประหยัดและใช้สิ่งของอย่างรู้คุณคา่ 
 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสถานศึกษาและชุมชน 
 สร้างช่ือเสียงเกยีรตคิุณในสิ่งที่ดีงาม 
 มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสถานศึกษา 
 
 
 

นกัศึกษากบับทบาทประกนัคณุภาพการศึกษา 
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บทบำท 
กำรประกันคุณภำพ 

นักศึกษำ 

ต่อชุมชน สังคม 
ประเทศชาต ิ

 ร่วมมือท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน 
 ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม ด้วยการเสยีสละ ก าลังกาย สติปญัญา เวลา และ

ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณประโยชน์ 
 เป็นผู้น าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
 เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

ต่อการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 

 ให้ความร่วมมือในการจัดเกบ็ร่องรอยเอกสารหลักฐานต่างๆจากการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการประเมินคณุภาพภายนอก 

 ให้ข้อมูลจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศกึษาแก่ผู้ประเมินภายนอก 
 ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจคัดเลือก

สถานศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
 

  
 
 หมำยเหตุ : คัดลอกจากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ : ผู้อ านวยการส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
 

ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพการศกึษา 
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 การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา ไม่ไดห้มายถึงการเรียนรู้ที่อยูภ่ายในห้องเรียนเท่านั้น การสะสม
ประสบการณ์เพิ่มเติมให้ชีวิตสมบรูณส์ามารถสะสมได้จากการเข้ารว่มกิจกรรม เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสูโ่ลกภายนอก
อย่างแข็งแกร่ง  กิจกรรมองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมจงึได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ระบบ
การท างาน การร่วมมือกันอย่างมรีะบบเพื่อให้การท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ และผลงานต่างๆ ที่ได้
ด าเนินงานในแต่ละปี  
  องค์กำรนักศึกษำ   ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา รองนายกองค์การนักศึกษาและ 
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาท้ังสถาบันฯ มีวาระ 1 ปีการศึกษา และมี
หน้าท่ีหลักในการดูแลผลประโยชน์โดยรวมของนักศึกษา มีหน้าท่ีหลักในการดูแลและจัดกจิกรรมทั้งปวงของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันและเป็นผู้ควบคมุดูแลและให้ความสะดวกแก่การจัดกิจกรรมของสโมสร 
และชมรมต่างๆ  
  สโมสรนักศกึษำ ประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษา และ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาคณะฯ นั้นๆ มีวาระ 1 ปีการศึกษา เป็นสโมสร
นักศึกษาระดับคณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการจดักิจกรรมของส่วนกิจกรรมในคณะ และให้ความรว่มมือกับการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ชมรม ประกอบด้วย ประธานชมรม รองประธาน คณะกรรมการของชุมรม  เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัด
กิจกรรมต่างๆ โดยนักศึกษาให้เปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของชมรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ดา้นบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านวิชาการ เป็นต้น ชมรมต่างๆ ได้แก ่

 ชมรมผูต้ัดสินกีฬาชนิดต่างๆ 
 ชมรมจิตอาสา 
 ชมรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชมรมดนตร ี

เป็นต้น 
 

 
 
 
 

องคก์ารนกัศึกษา 



 43 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

  
 
 การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลศิ ด าเนินการภายใตภ้ารกิจของศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลยั การกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตอุดรธานี  มีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสรมินักกีฬาที่มีพ้ืนฐาน และความสามารถ
ให้สามารถฝึกกีฬาได้อย่างเต็มที่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการจัดให้เรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  จัดสถานท่ีฝึกซ้อมและแข่งขัน   จัดหาผูฝ้ึกสอนท่ีมีความเช่ียวชาญ   จัดแผนการฝึกท่ีมปีระสิทธิภาพ 
สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกและแข่งขัน  การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาสนบัสนุนการฝึก
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจดัสวัสดิการส าหรับนักกีฬา เช่น ท่ีพัก อาหาร ทุนการศึกษา การทดสอบ และแข่งขัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 โดยชนิดกีฬาทีส่ถาบันฯ ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ คือ กีฬายกน้ าหนัก คาราเต้โด และ มวย
ไทย 

 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ 
 1. เป็นนักกีฬาท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มผีลงานอันดับ 1-3 
ระดับเยาวชนจากการจดัการแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีผลงานอันดับ 1-3 ระดับประชาชนในการแขง่ขันระดับชาติและนานาชาต ิ 
 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑด์ ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันานกักฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
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การแตง่กายตามระเบยีบ 
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ระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ 

ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปรญิญำตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------  
โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒ด (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบกับมตสิภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา่ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
"คณะกรรมการบริหารประจ าภาค" หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารประจ าภาคเหนือ คณะกรรมการ

บริหารประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการบรหิารประจ าภาคกลาง และคณะกรรมการบรหิารประจ าภาคใต 
"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
"รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต" หมายความว่า รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
"คณะ" หมายความว่า คณะซึ่งเปน็ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"สาขา" หมายความว่า สขาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
"วิทยาเขต" หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"รองคณบดีประจ าวิทยาเขต" หมายความว่า รองคุณบดีประจ าวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปญัหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

และให้ถือเป็นท่ีสดุ 
หมวด ๑ 

กำรจัดกำรศึกษำ 
-------------------------------- 

ข้อ ๕ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค  การศึกษาปกติ คือ 
ภาคต้นและภาคปลาย ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และอาจเปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ให้มสีัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ ๖ การคิดหน่วยกติ 
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีด

เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ 

หน่วยกิตระบบทวิภาค 
(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีคา่เท่ากับ ๑ 

หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๗ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
(๑) หลักสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ ๘ ปี

การศึกษา 
(๒) หลักสตูรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ ๑๐ ปี

การศึกษา 
หมวด ๒ 

หลักสูตรกำรศกึษำ 
---------------------------------  

ข้อ ๘ หลักสตูรปริญญาตรี แบ่งเปน็ ๒ กลุ่ม 
(๑) หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ ได้แก่ หลักสตูรที่มุ่งผลิตบัณฑติให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ น้นความรู้และทักษะดา้นวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อยา่งสร้างสรรค์ 
(๒) หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสตูรที่มุ่งผลิตบณัฑติให้มีความรอบรู้ ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏบิตัิเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกจิ
ศึกษา 

ข้อ ๙ การประกันคณุภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสตูรโดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อย ๖ ด้าน คอื 

(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) อาจารย ์
(๕) หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

หมวด ๓ 
กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำ 

-------------------------------------  
ข้อ ๑๐ คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(๒) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ยแรงหรือเปน็โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติด ี
(๔) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๑ การรับเข้าเป็นนักศึกษา อาจใช้วิธี ดังนี้ 
(๑) คัดเลือก 
(๒) สอบคัดเลือก 
(๓) รับโอนย้ายนักศึกษาจากวิทยาเขตหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๔) รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวทิยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(๑) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้มารายงานตัวโดยน าหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมาแสดง พร้อมทั้ง

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา ตามวัน เวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
(๒) ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษา ท่ีไม่สามารมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะหมดสิทธิ

การเป็นนักศึกษา เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้วิทยาเขตทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่วิทยาเขตก าหนดให้
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รายงานตัว และเมื่อได้รบัการอนุมตัิจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดแล้ว ให้มารายงานตัวในวันที่ 
วิทยาเขตก าหนด 

หมวด ๔ 
กำรลงทะเบียน 

---------------------------------  
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน 
(๑) ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบยีนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๒) ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
(๓) การลงทะเบยีนเรยีนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามระเบียบว่าด้วยการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปรญิญาตรีเรียบร้อยแล้ว 
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ช าระคล่งทะเบียนเรียนภายในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องถูก

ปรับตามระเบียบว่าด้วยการเก็บคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตร ี
กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่

มีสิทธิเรยีนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสงักัด ท้ังนี้ นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

(๔) รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว
มาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นได ้

(๕) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาอื่น ๆ ในภาคการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือภาคการศึกษา
ที่ปฏิบัติการสอน (เต็มเวลา ๑ ภาคการศึกษา) 

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้มเ่กิน ๙ หน่วยกิต 

การลงทะเบยีนเรยีนที่มีจ านวนหนว่ยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างตน้ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขออนุมัติจากรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศกึษาสักัด ทันี้ สามารถลงทะเบียนเรียนไต้ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกติในแตล่ะภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกติในภาคฤดูร้อน 

ข้อ ๑๕ การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
(๑) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับอนุมตัิจากรองคณบดีประจ า

วิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 
(๒) การเรยีนรายวิชาเป็นพเิศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน และไม่นับ

หน่วยกิตรวมในหน่วยกติสะสม 
(๓) รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ให้นับหน่วยกติรวม ในจ านวนหน่วยกิตสูงสดุที่นักศึกษา

สามารถลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๔ 
(๔) ให้บันทึกผลการเรียนโดยใช้สญัลักษณ์ AU ฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนใน

รายวิชานั้น และหากมีเวลาเรยีนนอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ให้บันทึกผลการเรียนโดยใช้สญัลักษณ์ W 
(๕) วิทยาเขตอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเปน็พิเศษ โดยไม่นับหน่วยกติ แต่ต้องมี

คุณสมบัติและพื้นความร้ตามที่คณะห็นสมคร และต้องปฏิบตัิตามขัอบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๖ การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดเรียนรายวิชา 
(๑) การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาต้องได้รับอนมุัติภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภายใน

สัปดาห์แรกของภาคฤดรู้อน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔ กรณีขอถอนรายวิชาไมต่้องบันทึกรายวิชาท่ีขอถอนลงในใบ
รายงานผลการศึกษา 

(๒) การของดเรียนรายวิชา หรืองดเรียนรายวิชาทั้งหมด นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องของดเรียนรายวิชา หรืองด
เรียนรายวิชาทั้งหมด ได้ตั้งแต่พ้นก าหนดเวลาของการขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชา จนถึงก่อนสอบวันแรกไม่น้อยกว่า ๒ 
สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อนเมื่อได้รับการอนุมตัิแล้ว ให้บันทึกสัญลักษณ์ 
W ในใบรายงานผลการศึกษา 
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(๓) การขอถอน ขอเพิ่ม ของดเรียนรายวิชา หรืองดเรียนรายวิชาทั้งหมด ต้องได้รับอนุมตัิจากรองคณบดี
ประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และต้องเป็นไปตาม
ข้อ ๑๔ 

 

หมวด ๕ 
กำรวัดและกำรประเมินผลกำรศกึษำ 

---------------------------------- 
ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนในรายวิชานัน้ ๆ จึง

จะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคในรายวิชาดังกล่าวได้ เว้นแต่มีเหตุสดุวิสยั โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารยผ์ู้สอน และ
ต้องได้รับอนมุัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด จึงจะมีสิทธิสอบปลายภาคในรายวิชานั้น 

ข้อ ๑๘ ให้มีการวดัผลเป็นระยะ ๆ ในระหว่างภาคการศึกษาและมีการวัดผล เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพ่ือการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๑๙ การประเมินผลการศึกษา 
(๑) การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน  ค่ำระดับคะแนน   ควำมหมำย 
       A   ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
       B+   ดีมาก (Very Good)  ๓.๕o 
       B   ดี (Good)   3.00 
       C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕๐ 
       C   พอใช้ (Fair)   ๒.00 
       D+   อ่อน (Poor)   ๑.๕o 
       D   อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.0o 
       F   ตก (Fail)    0.00 
(๒) ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี ้
สัญลักษณ ์  ควำมหมำย 
       S   ผลการเรยีน/การปฏิบตัิฝึกงาน เปน็ท่ีพอใจ (Satisfactory) 
       U   ผลการเรยีน/การปฏิบตัิฝึกงาน ไมเ่ป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       AU   การเรยีนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
       I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
       W   การงดเรยีนโดยไดร้ับอนุมตัิ (Wthdrawn) /คารเรียนเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) ที่มีเวลาเรยีนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
       P   ผลการเรยีนผ่าน (Pass) ใช้ส าหรับกรณผีลการเรยีนที่ไดร้ับการพจิารณา 

เทียบผลการเรียนรายวิชา 
       IP   ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) ใช้ส าหรับ 

รายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน ๒ ภาคการศกึษา 
       R   การลงทะเบยีนเรยีนซ้ า (Repeated) เพื่อปรับระดับคะแนน ส าหรบักรณ ี

รายวิชาทีไ่ดต้่ ากว่า C และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐ 
(๓) การให้ระดับคะแนน F นอกจาก ข้อ ๑๙(๑) แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้

(ก) ขาดสอบปลายภาคโดยไม่มีเหตุผลสมควรและไม่ได้รับอนุมตัิใหส้อบจากรองคณบดีประจ า วิทยาเขตที่
นักศึกษาสังกัด 

(ข) มีเวลาเรยีนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗ และไมไ่ดร้ับอนุมัติใหเ้ข้าสอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
(ค) ทุจริตในการสอบ 

(4) การให้สญัลักษณ์ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่หลักสตูรก าหนดให้ใช้สญัลักษณ์ S หรือ U 
แล้วแต่กรณี นักศึกษาที่ได้รับสัญลกัษณ์ U จะต้องลงเรียนรายวิชานัน้ซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับสัญลักษณ์ S 
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(๕) การให้สญัลักษณ์ U จะกระท าในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมตัิใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่
นับหน่วยกิต ตามข้อ ๑๕ 

(6) การให้สญัลักษณ์ จะกระท าไดใ้นกรณีดังต่อไปนี ้
(ก) นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗ แต่ไมไ่ดส้อบเพราะป่วยหรือเหตุสดุวิสยั และต้องไดร้ับ

อนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 
(ข) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และรองคณบดีประจ า

วิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 
(๗) การด าเนินการแก้สญัลักษณ์ เ อาจารย์ผูส้อนสามารถส่งผลการแก้สัญลักษณ์ ได้ตั้งแต่วันท่ีมีการอนุมัติผล

การเรยีนและต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ สปัดาห์นับตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป และให้น าค่าระดับ
คะแนนท่ีแก้ไขมาค านวณรวมในภาคการศึกษาท่ีได้รับสัญลักษณ์ หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะเปลี่ยนสญัลักษณ์ I เป็น
ระดับคะแนน F 

๘) การให้สญัลักษณ์ W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้
(ก) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรยีนรายวิชา หรืองดเรียนรายวิชาทั้งหมด ตามข้อ ๑๖ (๓) 
(ข) นักศึกษาได้รับอนุมัติใหล้าพักการศึกษาตามข้อ ๒๔ 
(ค) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
(ง) นักศึกษาลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
(จ) นักศึกษาได้รับอนุมตัิจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสงักัดให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ เนื่อง

จากปวยหรือเหตุสดุวิสัยยังไมส่ิ้นสดุ และให้บันทึกสญัลักษณ์ W 
(๙) การประเมินผลการเรยีนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาปฏิบัติการสอน (เต็มเวลา ๑ 

ภาคการศึกษา) ที่ได้รับระดับคะแนนต่ ากว่า C ถือว่าสอบตกจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า และถ้าได้ระดบัคะแนนต่ ากว่า C 
เป็นครั้งที่ ๒ ถือว่าพ้นสภาพนักศกึษา 

(๑๐) ผลการเรียนต้องไดร้ับอนุมัตจิากรองคณบดปีระจ าวิทยาเขตทีน่ักศึกษาสังกัดก่อนจึงน าส่งงานทะเบียน
และประมวลผล 

ข้อ ๒๐ การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
(๑) การขอเรียนซ้ ารายวิชา เพื่อปรับระดับคะแนน ส าหรับกรณรีายวิชาที่ได้ต่ ากว่า C และมคีะแนนเฉลี่ยสะสม

ต่ ากว่า ๒.๐ สามารถลงทะเบียนเรยีนซ้ าได้ โดยต้องไดร้ับอนุมัติจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศกึษาสักัด ให้นับ
หน่วยกิต และระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนท่ีดทีี่สุด แล้วให้เปลี่ยนระดับคะแนนรายวิซาเดิมที่เรียน
ซ้ าเป็นสญัลักษณ์ R 

(๒) รายวิชาบังคับในหลักสูตร รายวิชาใดที่ได้รับระดับคะแนน F ต้องลงทะเบียนเรยีนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
กรณีเป็นรายวิชาเลือก สามารถลงเรียนซ้ าวิชาเดิม หรือขอลงเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันแทนได้ ในการเลือกเรียน
แทนนี้ต้องได้รับอนุมตัิจากรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 

(๓) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นการประเมินผล
ตามข้อ ๑๙ (๙) 

ข้อ ๒๑ การนับหน่วยกติและการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๑) การนับจ านวนหน่วยกติเพื่อใช้ในการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผล

การเรยีนจากระดับคะแนน A, Bt, B, C+, C, D+, D, และ F 
(๒) การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพื่อให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสตูร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่

สอบไดเ้ท่านั้น 
(๓) คะแนนเฉลีย่รายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรยีนในภาคการศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคณู

จ านวนหน่วยกิตกับคร่ะดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น คิด
ทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

(๔) คะแนนเฉลีย่สะสมใหค้ านวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยน าผลรวมของผลคณูจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนท้ังหมด
หารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดคดิทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปดัเศษ 
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(5) ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดส้ญัลักษณ์ IP รายวิชาใด ไมต่้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
รายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาถัดไป 

ข้อ ๒๒ การทุจริตในการสอบ 
เมื่อมีการทุจริตในการสอบและผลการสอบสวนปรากฏว่านักศึกษาทุจริต หรือส่อทุจริตอาจได้รับโทษ ดังนี้ 
(๑) สอบตกในรายวิชานั้น หรือ 
(๒) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพ้ักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 
(3) สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ 
(๔) พ้นสภาพนักศึกษา 
 

หมวด ๖ 
สถำนภำพของนักศึกษำ 

----------------------- 
ข้อ ๒๓ การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) นักศึกษาสภาพสมบูรณ์ ได้แก ่นักศึกษาที่ลงทะบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาท่ีสอบได้

คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า ๒.00 
(๒) นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ – ๑.๙๙ แต่ยังไม่พ้น

สภาพนักศึกษา และการจ าแนกสภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจจะกระท าเมื่อสิ้นการศึกษาแต่ละภาค ยกเว้น
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีแรกจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง 

ข้อ ๒๔ การลาพักการศึกษา 
(๑) นักศึกษาอาจยื่นค าร้องลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณหีนึ่งตอ่ไปนี้ 

(ก) ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรยีกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 
(ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
(ค) เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย ์
(ง) ความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

(๒) การลาพักการศึกษาต้องยื่นค าร้องภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และให้
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ

(๓) การลาพักการศึกษาให้อนุมัตคิรั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษายังมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอลา
พักการศึกษาต่อไปให้ยื่นค าร้องใหม่ตาม (๒) 

(๔) ให้นับระยะเวลาที่พักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาได้รับอนุมตัิให้ลาพัก
การศึกษาตาม (๑) (ก) 

(๕) ระหว่างที่ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระคา่รักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเปดิภาคการศึกษา เว้นแต่ภาค
การศึกษาท่ีนักศึกษาได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 

(๖) นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาเมือ่กลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อรองอธิการบดปีระจ า
วิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา และต้องได้รับอนุมตัิจากรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขตที่นักศึกษาสังกัด 

(๗) เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อนไดร้ับอนุมัติใหล้าพกั
การศึกษา 

ข้อ ๒๕ การลาออก 
นักศึกษาประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดและต้องไดร้บัอนุมัติ

จากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 
ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพนักศึกษา 
(๑) พ้นสภาพนักศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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(ก) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคปลาย ของปีการศึกษาที่ ๑ 
(ข) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นแตล่ะภาคปลาย ของปีการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 
(ค) เรียนได้ครบจ านวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรก าหนด แตไ่ด้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.8๐ 

(๒) พ้นสภาพนกัศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ก) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ของปีการศึกษาท่ี ๑ ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษายกเว้นกรณีตามข้อ ๒๔ 

(๑) (ก) (ข) และ (ค) 
(ข) ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายใน ๑ สัปดาห์ 

ส าหรับภาคฤดรู้อน ยกเว้นได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากรองอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 

(ค) ไม่ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๕) 
(๓) พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตอุื่น 

(ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(ข) ใช้เวลาในการศึกษาเกินก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๗ 
(ค) ได้ระดับคะแนนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาปฏิบัติการสอน (เต็มเวลา ๑ ภาค

การศึกษา) ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ ๒ 
(ง) ขาดคุณสมบตัิตามข้อ ๑๐ 
(จ) ได้รับอนุมตัิจากรองอธิการบดปีระจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดให้ลาออกตามข้อ ๒๕ 
(ฉ) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากท าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
(ช) ทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพ้ันสภาพนักศึกษา 
(ซ) ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา ว้นแต่ความผดิโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ฌ) ตาย 

(๔) ให้วิทยาเขตประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้นการพ้นสภาพนักศึกษาตาม (๓) (ก) (จ) และ (ฌ) 
 

หมวด ๗ 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพของนักศึกษำ 

------------------------------- 
ข้อ ๒๗ การย้ายคณะ 
(๑ นักศึกษาขอย้ายคณะต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 

(ก) ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๒ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ ไมน่ับรวมภาคการศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาหรือถูกให้พักการศึกษา 

(ข) นักศึกษาท่ีย้ายคณะต้องมเีวลาเรียนในคณะที่ย้ายเข้ามาศึกษา อย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

(ค) ไม่เคยไดร้ับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน 
(๒) นักศึกษาต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะภายใน ๒ สัปดาห์กอ่นเปิดภาคการศึกษาโดย ให้อยู่ในดุลพินิ

ของรองคณบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด และรองคณบดีประจ าวิทยาเขตสังกัดใหม่ที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้า
และการย้ายคณะจะมผีลสมบรูณต์่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 

(๓) นักศึกษาท่ีย้ายคณะสามารถโอนย้ายผลการเรียนหรือเทียบผลการเรยีนไดต้ามระเบยีบว่าด้วยการโอนย้าย
ผลการเรยีนและการเทียบผลการเรียน 

(4) ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดมิ 
(5) การแสดงผลการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาทีย่้ายคณะ ให้เป็นไปตามระเบยีบวา่ด้วย

การโอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรียน 
ข้อ ๒๘ การย้ายวิทยาเขต 
(๑) นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายวิทยาเขต โดยแจ้งเหตุผลประกอบการขอย้ายต่อวิทยาเขตที่นักศึกษาสงักัดเดิม

ล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ๔ สัปดาห ์
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(๒) นักศึกษาขอย้ายไปศึกษาที่วิทยาเขตใด จะต้องยอมรับในเงื่อนไขของวิทยาเขตนั้น ๆ ซึ่งอาจไมส่ าเร็จ
การศึกษาตามปกติได ้

(3) การย้ายวิทยาเขตจะกระท าไดเ้มื่อนักศึกษามีเวลาเรียนในวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดเดมิไม่น้อยกวา่ ๒ ภาค
การศึกษาปกติ และมีเวลาศึกษาในวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดใหม่ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ก่อนส าเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาท่ีย้ายวิทยาเขตสามารถโอนย้ายผลการเรียนหรือเทียบผลการเรยีนได้ตามระเบียบว่าด้วยการ
โอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรยีน 

(5) การแสดงผลการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาทีย่้ายวิทยาเขต ให้เป็นไปตามระเบยีบว่า
ด้วยการโอนย้ายผลการเรยีนและการเทียบผลการเรยีน 

ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนสาขาหรือวิชาเอก 
นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสตูรปรญิญาตร ี๔ ปี และหลักสูตรปรญิญาตรี ๕ ปี ขอเปลี่ยนสาขาหรือวิชาเอกได้

เพียงครั้งเดียว ท้ังนี้ ต้องไดร้ับอนมุัติจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัด 
ข้อ ๓๐ การคืนสภาพนักศึกษา 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดมีอ านาจคืนสภาพนักศึกษาให้แก่ผู้ที่พน้สภาพการเป็นนักศึกษา

เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้นกรณกีารพ้นสภาพ
นักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๑) หรือ (๓) 

ข้อ ๓1 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
(๑) นักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพื่อนับหน่วยกิตในหลักสูตรจะตอ้งเป็นไป

ตามเงื่อนไขดังนี ้
(ก) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสดุท้ายที่จะส าเรจ็การศึกษาและรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนไมเ่ปิดสอน

ในภาคการศึกษานั้น 
(ข) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องเทยีบเคียงได้กับรายวิชาตามหลักสตูร

ของมหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์เนือ้หาไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรของมหาวทิยาลัยและจ านวน
หน่วยกิตเป็นหลัก 

(๒) การเรยีนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น นักศึกษาต้องได้รับอนุมตัิจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตที่นักศึกษา
สังกัด และช าระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงไปด าเนินการ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาต้องการ
ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๓๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๑ วิทยาเขตอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ท้ังนี้ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาเดิม ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
(๒) นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับโอนจะต้องยอมรับการเทียบผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการ

โอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรยีน 
(๓) นักศึกษาท่ีวิทยาเขตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในวิทยาเขตไม่นอ้ยกว่า ๒ ภาคการศึกษาแต่ต้องไม่เกิน

ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามขอ้ ๗ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิตรวมใน
แต่ละหลักสูตร จึงจะส าเร็จการศกึษา แต่ไม่ดร้ับปรญิญาเกียรตินิยมระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแตเ่ริ่มเข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม 

หมวด 8 
กำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 

 
ข้อ ๓๓ การขอส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสดุท้ายมีจ านวนหน่วยกิตรวมครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้ง

หลักสตูร และคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศกึษาและขึ้นทะเบยีนบณัฑิตภายใน ๔ สัปดาห์ นับ
แต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายใน ๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
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ข้อ ๓๔ คุณสมบตัิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ใช้ระยะเวลาศึกษา ดังนี ้

(ก) หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีน
เรียนเต็มเวลา 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบยีน
เรียนเต็มเวลา 

(๒) สอบได้ทุกรายวิชา มีจ านวนหน่วยกิตรวมครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร และมีระยะเวลาที่เข้า
ศึกษา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัตามข้อ ๗ หรือข้อ ๓๒ (3) ทั้งนี้ ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศกึษาด้วย เว้นแต่
นักศึกษาได้รบัอนุมัติใหล้าพักการศึกษาตามข้อ ๒๔ (๑)(ก) 

(๓) ได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากวา่ ๒.๐๐ 
(๔) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓๕ วันส าเร็จการศึกษา ให้เปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
ข้อ ๓๖ การให้ปริญญา 
วิทยาเขตจะเสนอบัญชรีายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิารประจ าภาค เพื่อเสนอสภามหาวิทยลัย

อนุมัติการให้ปริญญา หรือปรญิญาเกียรตินยิม ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
(๑) ผู้มสีิทธิไดร้ับปรญิญา ต้องมีคณุสมบัติ ตามข้อ ๓๔ 
(๒) ผู้มสีิทธิไดร้ับปรญิญาเกยีรตินยิม ต้องมีคุณสมบตัิ ตามข้อ 3๔ (๑) (๒) และ (๔) และมีคณุสมบัตติาม

ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปรญิญาเกยีรตินิยม 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี 2๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหนา้ที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาต ิ
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ระเบียบมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ 

ว่ำด้วยกำรโอนย้ำยผลกำรเรียน และกำรเทียบผลกำรเรียนระดับปริญญำตรี 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                 -------------------------------------------------  
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรยีน และ
การเทียบผลการเรยีนระดับปรญิญาตรี ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกอบกับมตสิภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓  สภามหาวิทยาลยัการก็ฬาแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรยีนและการเทียบ
ผลการเรยีนระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"วิทยาเขต" หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน" หมายความว่า มหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ตามที่ ก.พ. ก.ค.ศ. หรอื ก.พ.อ. 

รับรอง 
"คณะ" หมายความว่า คณะซึ่งเปน็ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
"สาขา" หมายความว่า สาขาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
"นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนระดับปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
"การโอนย้ายผลการเรยีน" หมายความว่า การโอนรายวิชา หน่วยกติ และผลการเรยีนในระดับปรญิญาตรตีาม

หลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสตูรที่เข้าศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลยั 

"การเทียบผลการเรียน" หมายความว่า การเทียบและโอนรายวิชา หน่วยกิต และผลการเรียนในระดับปริญญา
ตรีตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรทีเ่ข้าศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิขอโอนย้ายผลการเรยีน ได้แก ่
(๑) นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลัยแล้วพ้นสภาพนักศึกษาตามระเบยีบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๖ (๒) และ (๓) (ก) และ (จ) 
(๒) นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนสาขา หรอืย้ายคณะ หรือย้ายวิทยาเขต 
ข้อ ๕ เงื่อนไขการขอโอนย้ายผลการเรยีน 
(๑) เป็นรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จดัการเรียนการสอนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี 
(๒) รายวิชาที่น ามาโอนยา้ยผลการเรียนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอโอน 
(๓) เป็นรายวิชาที่มรีะดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
(๔) จ านวนหน่วยกิตรวมที่โอนย้ายผลการเรียนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ที่เข้าศึกษา 
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(๕) จ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และผลการเรยีนที่โอน ให้น าไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรที่เข้า
ศึกษา 

(๖) นักศึกษาท่ีโอนย้ายผลการเรียนมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิขอเทียบผลการเรียน ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 
ข้อ ๗ เงื่อนไขการขอเทียบผลการเรียน 
(๑) เป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น มาแล้วไมเ่กิน ๕ ปื 
(๒) รายวิชาที่น ามาขอเทียบผลการเรียนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอ

เทียบ 
(๓) เป็นรายวิชาที่มรีะดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า 
(๔) รายวิชาที่เทียบผลการเรยีนได ้จะไดส้ัญลักษณ์ P 
(๕) จ านวนหน่วยกิตรวมที่เทียบผลการเรียนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่

เข้าศึกษา 
(6) นักศึกษาท่ีเทียบผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๘ การโอนย้ายผลการเรียนและการเทียบผลการเรียน ต้องท าใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน ๒ สัปดาห์ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อ ๙ ให้วิทยาเขตแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการโอนย้ายผลการเรียน และเทียบผลการเรยีน 
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดรีักษาการตามระเบยีบนี้ และเป็นผู้วินจิฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกดิปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

และให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีแทน 
  นายกสภามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-----------------------------------------------------  
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนตระเบยีบเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนยีมส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรีเพื่อใช้ใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบกับมตสิภามหาวิทยลัยการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภา
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ, ๒๕๖๒" 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรบันักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
 "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
 "วิทยาเขต" หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
 "ค่าธรรมเนยีมการศึกษา" หมายความว่า ค่าลงทะเบยีนเรยีน และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 (๑) ค่าสมัครสอบคดัเลือก 
  (ก) ค่าสมัครสอบคัดเลือก ๑ สาขา ๓๐๐ บาท 
  (ข) ค่าสมัครสอบคัดเลือก ๒ สาขา ๔๐0 บาท 
  (ค) ค่าสมัครสอบคัดเลือก ๓ สาขา ๕00 บาท 
 (๒) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท 
 (๓) ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ๒00 บาท 
 (๔) ค่าคู่มือนักศึกษา  ๑๐๐ บาท 
 (๕) ค่าประกันของเสยีหาย  ๕oo บาท 
 (๖) ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 
       (ก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 1,๕0๐ บาท 
   ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๔,๒๕๐ บาท 
  (ข) คณะศิลปศาสตร ์
   ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๘,๐๐๐ บาท 
   ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๔,๐๐๐ บาท 
  (ค) คณะศึกษาศาสตร ์
   ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๘,๕๐๐ บาท 
   ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๔,๒๕๐ บาท 
 (๗) ค่าปรับกรณีช าระค่าลงทะเบียนเรียนช้า วันละ ๕0 บาท (รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท) 
 (๘) ค่าโอนย้ายผลการเรียน หน่วยกิตละ ๕0 บาท (รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท) 
 (๙) ค่าเทียบผลการเรียน หน่วยกติละ ๑๐0 บาท (รวมแล้วไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท) 
 (๑๐) ค่าเปลี่ยนสาขาในคณะเดมิ ๒๐๐ บาท 
 (๑๑) ค่าย้ายคณะ   ๔00 บาท 
 (๑๒) ค่าย้ายวิทยาเขต  ๕๐๐ บาท 
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 (๑๓) ค่าย้ายไปสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๑,๐๐๐ บาท 
 (๑4) ค่าใบรับรองต่าง ๆ 
  (ก) ภาษาไทย ฉบับละ  ๕0 บาท 
  (ข) ภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 (๑๕) ค่าใบรายงานผลการศึกษา 
  (ก) ภาษาไทย ฉบับละ  ๑00 บาท 
  (ข) ภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑5๐ บาท 
 (๑๖) ค่าใบแทนใบปริญญาบัตร หรือประกาศนยีบัตรช้ันต่าง ๆ 
  (ก) ภาษาไทย ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
  (ข) ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1๕๐ บาท 
 (๑๗) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท 
 (๑๘) ค่าคืนสภาพนักศึกษา  ๕๐0 บาท 
 (๑๙) ค่าขึ้นทะเบยีนบัณฑิต  ๑,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๕ ให้วิทยาเขตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในวันรายงานตัว 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้ว ๔ (๕) นักศึกษาจะขอรับคืนได้เต็มจ านวนหรือจ านวนคงเหลือเมื่อหักหนี้สิน
ผูกพันท่ีต้องช าระแล้ว ภายในเก้าสิบวันหลังส าเรจ็การศึกษาหรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษา  หากไมข่อรับคืนภายในวันท่ี
ก าหนด ให้วิทยาเขตโอนเข้าเป็นเงนิรายได้ของวิทยาเขต 
 ข้อ ๖ ให้วิทยาเขตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๖) ภายในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และพ้น
ก าหนดให้วิทยาเขตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๗) 
 ข้อ ๗ ให้วิทยาเขตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๑๒) ในกรณีนักศึกษาขอย้ายวิทยาเขต 
 ส าหรับวิทยาเขตที่รับย้าย ให้เรียกเก็บค่าธรรมนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๒) (๓) (4) (5) (๖) และ (๘) หรือ (๙) 
 ข้อ ๘ ให้วิทยาเขตเรยีกเก็บค่าธรรมนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (1๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอย้ายไป
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ข้อ ๙ ให้วิทยาเขตที่รับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามขอ้ ๔(๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๙) 
 ข้อ ๑๐ ให้วิทยาเขตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๑๗) เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิให้ลาพัก
การศึกษา ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๖) แล้ว 
 ข้อ ๑๑ ให้วิทยาเขตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๑๘) เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิให้คืนสภาพ
นักศึกษา 
 ข้อ ๑๒ ให้วิทยาเขตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๔ (๑๙) เมื่อนักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา และคณะที่นักศึกษาสังกัดไดต้รวจสอบว่าลงทะเบยีนเรยีนครบตามโครงสร้างหลักสตูรเเล้ว 
 ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบยีบนี้ โดยให้ออกใบเสร็จรับเงินตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดรีักษาการตามระเบยีบนี้ และเป็นผู้วินิฉยัชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญัหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
และให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                        (นายปริวัฒน์ วรรณกลาง) 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
                                                           อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าท่ีแทน 
                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งขาต ิ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------ 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีขอ้บังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบเครื่องหมาย และ
เครื่องแต่งกายของนักศึกษา เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา และเปน็เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วา่ด้วยเครื่องแบบเครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓" 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
 "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 "วิทยาเขต"หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
 "นักศึกษา" หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
 ข้อ ๔ ก าหนดให้เครื่องแบบส าหรบันักศึกษา จ านวน ๔ แบบ คือ 
 (๑) เครื่องแบบปกต ิ
 (๒) เครื่องแบบนักศึกษามสุลมิ 
 (๓) เครื่องแบบพิธีการ 
 (๔) เครื่องแบบฝึก 
 ข้อ ๕ เครื่องแบบส าหรับนักศึกษาชาย 
 (๑) เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (ก) เสื้อเช้ิตแขนสั้นหรือแขนยาวสขีาว ไม่มีลวดลาย ไมม่ีอินทรธนู มกีระเป้าด้านซ้ายเพียงด้านเดียว
ไม่มฝีาปิด ไม่พับแขนเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น 
  (ข) กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มลีวดลาย ทรงสภุาพ กระเปา้ด้านข้างเป็นกระเป๋าเจาะ 
  (ค) เข็มขัดหนังสีด าไมม่ีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสเีงิน เป็นรูปสีเ่หลี่ยมกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว 
๕.๕ เซนติเมตร ตรงกลางหัวเข็มขดัมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่วนเท่ากัน ทั้งสูงและกว้าง ๓ เซนติเมตร 
  (ง) เนคไทสีกรมท่า มเีครื่องหมายมหาวิทยาลยั 
  (จ) รองเท้าหนังสีด า หุ้มสัน ไมม่ีลวดลาย ทรงสุภาพ 
  (ฉ) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสดี า 
 (๒) เครื่องแบบนักศึกษามสุลมิ ใช้เครื่องแบบปกติ ยกเว้นเสื้อเช้ิตใหใ้ช้เสื้อแขนยาว 
 (๓) เครื่องแบบพิธีการ ใช้เครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบนักศึกษามุสลมิ เสื้อเชิ้ตให้ใช้เสื้อแขนยาว และ
กางเกงให้ใช้สีกรมท่า 
 (๔) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (ก) เสื้อยืดแขนสั้น สีตามที่วิทยาเขตก าหนด มีตรามหาวิทยาลยัติดที่อก หรือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 
  (ข) กางเกงกีฬา ตามที่วิทยาเขตก าหนด 
  (ค) รองเท้าผ้าใบ ตามที่วิทยาเขตก าหนด 
  (ง) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสีด า 
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 ข้อ ๖ เครื่องแบบส าหรับนักศึกษาหญิง 
 (๑) เครื่องแบบปกต ิ
  (ก) เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว ไม่มลีวดลาย ทรงสภุาพ ไมร่ัดรูป ไมม่ีกระเป๋า ติดกระดุม ๔-๖ เมด็ และติด
เข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยด้านขวาระดับอก ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น  กระดุมเสื้อ
ท าด้วยโลหะสเีงิน มีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงขนาด ๒ เชนติเมตร  ปั๊มนูนเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
  (ข) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ยาวระดับเข่า ด้านหลังผา่ป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีกรมท่า หรือสีด า 
เนื้อผ้าเรียบไม่มลีวดลาย 
  (ค) เข็มขัดหนังสีด าไมม่ีลวดลาย หัวเข็มขัดเป็นโลหะสเีงิน เป็นรูปสีเ่หลี่ยมกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว 
๕.๕ เซนติมตร ตรงกลางหัวเข็มขดัมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่วนเท่ากัน ทั้งสูงและกว้าง ๓ เซนติเมตร 
  (ง) รองเท้าหนังสีด า หุ้มสั้น ปิดปลายเท้า ไมม่ีลวดลาย ทรงสุภาพ 
 (๒) เครื่องแบบนักศึกษามสุลมิ 
  (ก) เสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาว ไม่มลีวดลาย ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป้า ติดกระดุม ๔-๖ เมด็ ให้
เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น กระดมุเสื้อท าด้วยโลหะสีเงิน มีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงขนาด 
๒ เซนตเิมตร ป๊ัมนูน เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
  (ข) ผ้าฮิญาบ สีขาวชายสามเหลี่ยมกว้าง ๘ เชนติเมตร ยาว ๘๐-๑๐๐ เชนตเิมตร และติดเข็มกลดั
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยด้านขวาระดับอก 
  (ค) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ยาวระดับข้อเท้า แบบสภุาพ ไมร่ัดรูป สีกรมท่าหรือสดี า  เนื้อผ้าเรียบ
ไม่มลีวดลาย 
  (ง) เข็มขัดหนังสีด าไม่มลีวดลาย หวัเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน เป็นรูปสีเ่หลี่ยมกว้าง  ๓๕ เซนติมตร ยาว 
๕.๕ เซนติเมตร ตรงกลางหัวเข็มขดัมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่วนเท่ากัน ทั้งสูงและกว้าง ๓ เซนติเมตร 
  (จ) รองเท้าหนังสีด า หุ้มสั้น ปิดปลายเท้า ไม่มลีวดลาย ทรงสภุาพ 
 (๓) เครื่องแบบพิธีการ ใช้เครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบนักศึกษามุสลมิ ยกเว้นกระโปรงให้ใช้สี่กรมท่า 
 (๔) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (ก) เสื้อยืดแขนสั้น สีตามที่วิทยาเขตก าหนด มีตรามหาวิทยาลยัติดที่อก หรือกระเป้าเสื้อด้านซ้าย 
  (ข) กางเกงกีฬา ตามที่วิทยาเขตก าหนด 
  (ค) รองเท้าผ้าใบ ตามที่วิทยาเขตก าหนด 
  (ง) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสีด า 
 ข้อ ๗ ชุดวอร์ม ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขตก าหนด 
 ข้อ ๘ ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุดฝึกกิจกรรมเฉพาะอย่าง ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขตก าหนด 
 ข้อ ๙ เครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือก าหนด 
 ข้อ ๑๐ เครื่องแบบยุวกาชาด ให้เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายของสภากาชาดไทยว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
ก าหนด 
 ข้อ ๑๑ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหารก าหนด 
 ข้อ ๑2 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกดิปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
และให้ถือเป็นท่ีสดุ 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ปริวัฒน์ วรรณกลาง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหนา้ที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาต ิ
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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science  

2.  ชื่อปริญญำ 
ช่ือเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
   : Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) 
ช่ือย่อ   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) 
   : B.Sc. (Exercise and Sports Science) 

3.  วิชำเอก 
 ไม่มี 

4. จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 120 หน่วยกิต 

5.  ปรชัญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1 ปรัชญำ 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬาที่มีความถนัดเฉพาะ
และเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถประยุกต์ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ทางการออกก าลังกายและกีฬา 

5.2 ควำมส ำคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬาเป็นหลักสูตรที่ยึดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มุ่งผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนานักวิชาการและผู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และสื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

5.3 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายท่ีมีคณุลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1. มีความรู้ความสามารถเฉพาะและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 
  2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการออกก าลัง
กายและการฝึกกีฬา 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
  4. มีความสามารถในการด าเนินการประกอบอาชีพทางด้านการเป็นผู้น าการออกก าลังกายและการ
ฝึกกีฬา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและกฬีา 

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 
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6. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
6.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและออกก ำลังกำย 

6.1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ก ำหนดให้เรียน 120 หน่วยกิต 
6.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ก ำหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชำภำษำ ก ำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 

1.1.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต 
1.1.2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ก ำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต 
1.2.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
1.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ ก ำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต 
1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
1.3.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ก ำหนดให้เรียน          9 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชำเฉพำะ    ก ำหนดให้เรียน      84     หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 59 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาชีพบังคับ ก าหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต 
2.2.2) วชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไมน่้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
2.2.4) วชิาเลือกด้านกีฬา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชำเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่ำ        6     หน่วยกิต 
 

6.1.3 รำยวิชำ 
 1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ก ำหนดให้เรียน       30    หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชำภำษำ  
บังคับ ก ำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษำด้วยตนเอง) 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 
เลือก ไม่น้อยกว่ำ 3     หน่วยกิต 
มศ 042014 วาทการ 3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียนภำษำต่ำงประเทศ 3(2-2-5) 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา 3(2-2-5) 
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มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 

1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  
บังคับ ก ำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

มศ 021006 คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) 
เลือก ไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 

มศ 012006 ความงดงามของชีวิต 3(3-0-6) 
มศ 022007 มนุษย์กับความตาย 3(3-0-6) 
มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต 3(3-0-6) 
มศ 121003 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
 

1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  
บังคับ  ก ำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 
เลือก  ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 3(3-0-6) 
สศ 022003 ละครกับชีวิต 3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย 3(3-0-6) 
สศ 022006 พลวัตทางสังคม 3(3-0-6) 
สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย 3(3-0-6) 
สศ 022008 กีฬากับสังคม 3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
สศ 041001 กฎหมายเพื่อการด ารงตน  3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ 3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 
 

1.4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจำกกลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

1.4.1) กลุ่มคณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
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1.4.2) กลุ่มวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ            3 หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

2) หมวดวิชำเฉพำะ   ก ำหนดให้เรียน       84     หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชำพื้นฐำน ก ำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต 

วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 021005 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 033006 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
วท 031005 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 092008 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวิชำชีพ ก ำหนดให้เรียน 59 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชำชีพบังคับ ก ำหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต 

วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1          2(1-2-3) 
วท 071181 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2          2(1-2-3) 
วท 081101  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา                   2(2-0-4) 
วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา          2(1-2-3) 
วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา                                                  3(2-2-5) 
วท 082154 การฝึกสมรรถภาพทางกาย          2(1-2-3) 
มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา                2(1-2-3) 
วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
วท 083157 การจัดการการออกก าลังกายและกีฬา 2(2-0-4) 
 

2.2.2) วิชำชพีเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
วท 083156 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 2(1-2-3) 
วท 081159 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)  
วท 083338 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082161 การฝึกโดยใช้แรงต้าน 2(1-2-3) 
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วท 083339 การนวดทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 084340 จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 
วท 083341 สมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083381 การวิเคราะห์ทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083343 การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3) 
วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
วท 083344 การออกก าลังกายแบบกลุ่ม 2(1-2-3) 
วท 083346 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย  2(1-2-3) 
วท 073183 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ  2(1-2-3) 
วท 083347 การออกก าลังกายในน้ า  2(1-2-3) 
วท 081349 แอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
วท 081359 โยคะ 2(1-2-3) 

2.2.3) วิชำเลือกเฉพำะด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
วท 084176 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเกมการแข่งขัน        3(2-2-5) 
วท 083364 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา       3(2-2-5) 
วท 083365 การประยุกต์ชีวกลศาสตร์ส าหรับกีฬา        3(2-2-5) 
วท 124064 การสัมมนาทางชีวกลศาสตร์การกีฬา        2(0-4-2) 
วท 083366 การศึกษารายกรณีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา       2(1-2-3) 

2.2.4) วิชำเลือกด้ำนกีฬำ ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา           1(0-2-1) 
พล 032386  ทักษะกีฬากอล์ฟ           1(0-2-1) 
พล 032388   ทักษะกีฬาคูราช           1(0-2-1) 
พล 032389   ทักษะกีฬาจักรยาน           1(0-2-1) 
พล 032392   ทักษะกีฬาดาบไทย          1(0-2-1) 
พล 032393   ทักษะกีฬาเทควันโด           1(0-2-1) 
พล 032394   ทักษะกีฬาเทนนิส          1(0-2-1) 
พล 032395   ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส           1(0-2-1) 
พล 032396   ทักษะกีฬาแบดมินตัน          1(0-2-1) 
พล 032397   ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง           1(0-2-1) 
พล 032398   ทักษะกีฬาปันจักสีลัต          1(0-2-1) 
พล 032399   ทักษะกีฬาเปตอง           1(0-2-1) 
พล 032400   ทักษะกีฬาฟันดาบ           1(0-2-1) 
พล 032401   ทักษะกีฬามวยไทย          1(0-2-1) 
พล 032402   ทักษะกีฬามวยปล้ า           1(0-2-1) 
พล 032403   ทักษะกีฬามวยสากล          1(0-2-1) 
พล 032404   ทักษะกีฬายกน้ าหนัก          1(0-2-1) 
พล 032405   ทักษะกีฬายิงธนู           1(0-2-1) 
พล 032406   ทักษะกีฬายิงปืน           1(0-2-1) 
พล 032407   ทักษะกีฬายิมนาสติก          1(0-2-1) 
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พล 032408   ทักษะกีฬายูโด           1(0-2-1) 
พล 032409   ทักษะกีฬายูยิตสู           1(0-2-1) 
พล 032414   ทักษะกีฬาลีลาศ           1(0-2-1) 
พล 032415   ทักษะกีฬาว่ายน้ า          1(0-2-1) 
พล 032417   ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ         1(0-2-1) 
พล 032418   ทักษะกีฬาวู้ดบอล          1(0-2-1) 
พล 032420   ทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด         1(0-2-1) 
พล 032422   ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์          1(0-2-1) 
พล 032421   ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต          1(0-2-1) 
พล 032423   ทักษะคาราเต้-โด           1(0-2-1) 
พล 042147   ทักษะกีฬากาบัดดี้          1(0-2-1) 
พล 042150   ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล          1(0-2-1) 
พล 042153   ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ          1(0-2-1) 
พล 042154   ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด         1(0-2-1) 
พล 042156   ทักษะกีฬาบาสเกตบอล          1(0-2-1) 
พล 042160   ทักษะกีฬาฟุตซอล          1(0-2-1) 
พล 042161   ทักษะกีฬาฟุตบอล          1(0-2-1) 
พล 042162   ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล          1(0-2-1) 
พล 042163   ทักษะกีฬาเรือพาย           1(0-2-1) 
พล 042164   ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล           1(0-2-1) 
พล 042165   ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด          1(0-2-1) 
พล 042168   ทักษะกีฬาแฮนด์บอล          1(0-2-1) 
พล 042169   ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด         1(0-2-1) 
พล 052353   ทักษะกีฬากระบี่กระบอง          1(0-2-1) 
พล 052354   ทักษะกีฬาจานร่อน          1(0-2-1) 
พล 052360   ทักษะกีฬาปัญจกีฬา                    1(0-2-1) 
พล 052361   ทักษะกีฬาปีนหน้าผา          1(0-2-1) 
พล 052362   ทักษะกีฬาเพาะกาย          1(0-2-1) 
พล 072132   การละเล่นพื้นเมืองของไทย         1(0-2-1) 
พล 003032    การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า          2(1-2-3) 
พล 073129 ค่ายพักแรม           2(1-2-3) 
       2.3) กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ก ำหนดให้เรียน      7      หน่วยกิต 
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 2(90) 
วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย    5(350) 
 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ       6     หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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7. แผนกำรศึกษำ    
 

ชั้นปีที่ 1 ภำคต้น 
หมวดวชิำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1.1) กลุม่วิชาภาษา  (บังคับ) 

 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   1.2) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ)  
มศ 021006 คุณธรรมและจรยิธรรม ส าหรับบณัฑิตอุดมคตไิทย     3(3-0-6) 

   1.4) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     1.4.1) กลุ่มคณติศาสตร ์
xx xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3 

2. หมวดวิชำเฉพำะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 031005 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 

    2.2) กลุม่วิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1  2(1-2-3) 
วท 081101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 

    2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (1) .................................................................. 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 17 
 

ชั้นปีที่ 1 ภำคปลำย 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1.1) กลุม่วิชาภาษา  (บังคับ) 

 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 021005 เคมีทั่วไป 3(2-2-5) 
วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 

    2.2) กลุม่วิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 071181 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
xx xxxxxx วิชาเลือก (1) .................................................................. 2 

     2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 

xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (2) .................................................................. 1(0-2-1) 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (3) .................................................................. 1(0-2-1) 

3. หมวดวิชำเลือกเสร ี
xx xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) .................................................................. 2 

หน่วยกิตรวม 17 
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ชั้นปีที่ 2 ภำคต้น 

หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  1.3) กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 

1.4) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร ์
วท xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 092008 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

    2.2) กลุม่วิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 082332 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วท 082336 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082333 จิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
xx xxxxxx วิชาเลือก (2) .................................................................. 2 

     2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (4) .................................................................. 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 18 

ชั้นปีที่ 2 ภำคปลำย 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1.4) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.4.3) กลุม่เทคโนโลย ี
วท xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3(2-2-5) 

                               1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก) 
สศ xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3(2-2-5) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 

    2.2) กลุม่วิชาชีพ  2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 082155 การเรยีนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 

วท 082334 โภชนาการการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 082154 การฝึกสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
วท xxxxxx วิชาเลือก (3) .................................................................. 2 

      2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
พล xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (5) .................................................................. 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภำคต้น 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1.1) กลุม่วิชาภาษา (เลือก)  
xx xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3(2-2-5) 

   1.4) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ศาสตร์  (เลือก) 
xx xxxxxx ……………………………………………………………………………………. 3(3-0-6) 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 2.2) กลุ่มวิชาวิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
วท 082335 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 

      2.2.2) วิชาชีพเลือก 
xx xxxxxx วิชาเลือก (4) .................................................................. 2 

      2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (6) .................................................................. 1(0-2-1) 

3. หมวดวิชำเลือกเสร ี  
xx xxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) .................................................................. 2 

หน่วยกิตรวม 17 

ชั้นปีที่ 3 ภำคปลำย 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
วท 102010 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) 

    2.2) กลุม่วิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
วท 083337 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

     2.2.2) วิชาชีพเลือก 
xx xxxxxx วิชาเลือก (5) .................................................................. 2 
xx xxxxxx วิชาเลือก (6) .................................................................. 2 

     2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xx xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะดา้น (1) .................................................................. 3 

    2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (7) .................................................................. 1(0-2-1) 

3 หมวดวิชำเลือกเสร ี
xx xxxxxx วิชาเลือกเสรี (3) .................................................................. 2 

หน่วยกิตรวม 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภำคต้น 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 2.2) กลุม่วิชาชีพ 2.2.1) วิชาชีพบังคับ 
มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วท 083157 การจัดการการออกก าลังกายและกีฬา 2(2-0-4) 

     2.2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
xx xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะดา้น (2) .................................................................. 2 
xx xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะดา้น (3) .................................................................. 3 

     2.2.4) วิชาเลือกดา้นกีฬา 
xx xxxxxx วิชาเลือกกีฬา (8) .................................................................. 1(0-2-1) 

   2.3) กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง

กาย 
2(90) 

หน่วยกิตรวม 12 
 

ชั้นปีที่ 4 ภำคปลำย 
หมวดวิชำ/รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ  2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท 124071 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 5 (350) 

หน่วยกิตรวม 5 
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8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

กลุ่มวชิำภำษำ 
                            วิชำบังคับ  
มศ 041013 กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 

Thai Usage for Communication 
3(2-2-5) 

 ความส าคัญของการใช้ภาษาไทย  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปัญหาการใช้ภาษาไทย  คุณธรรมจริยธรรมใน
การสื่อสาร ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา บูรณาการการใช้ภาษา แสวงหาความรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ  
  
มศ 051057 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

            รูปแบบและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา การแนะน าตัวเองและผู้อื่น การบรรยายลักษณะสิ่งของและบุคคล การให้ค าแนะน าหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกก าลังกายและกีฬา เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง ราคา 
 
วิชำเลือก      
มศ 042014 วำทกำร 

Speech 
3 (2-2-5) 

           ความส าคัญของการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคการพูด การพูดเชิงวิชาการ การพูด
อภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การเป็นพิธีกร  
  
มศ 042015 กำรอ่ำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 

Reading for Life Quality Development 
3 (2-2-5) 

             ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ วิจารณ์ ประเมินค่า 
และน าเสนอวรรณกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
 
มศ 043016 กำรเขียน   

Writing 
3 (2-2-5) 

 ความส าคัญของการเขียน การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนวิจารณ์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์   
 

มศ 051058 หลักกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
English Structure and Usage 

3 (2-2-5) 

  ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค กาล และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ         
      

มศ 052059 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรกฬีำ 
English for Sports  

3(2-2-5) 

          ทักษะการสื่อสาร ค าศัพท์ และส านวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬา   
 
มศ 053060 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนองำน 

English for Presentation 
3 (2-2-5) 

  ขั้นตอนการน าเสนอ การสร้างช้ินงานเพื่อการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง  การพูดในที่สาธารณะ 
และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ 
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มศ 053061 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English for Self-Directed Learning 

3 (2-2-5) 

  การเดาความหมายของค าศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของค า การหาความหมายของค าจากบริบท การอ้างอิง 
การตีความหมาย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การรับและส่งข้อมูลผ่านสื่อร่วมสมัย 
  

มศ 062004 ภำษำญ่ีปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 
Japanese  for Communication 

 3(2-2-5) 

            ค าศัพท์ ส านวน ประโยค  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง   4  ด้านแบบบูรณาการ  ให้สามารถฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
 

มศ 072013 ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

            ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด  อ่าน  และเขียน  เพื่อ
การติดต่อสือ่สารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา             
 
 

มศ 092004 ภำษำฝรั่งเศสเพ่ือกำรสื่อสำร 
French for Communication 

3(2-2-5) 

 ค าศพัท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง  4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
 

กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร ์
 วิชำบังคับ 
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส ำหรับบณัฑิตอุดมคติไทย      

Morality and Ethics for Thai Ideal Graduates 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การด ารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์  การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศ การใช้หลักศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อ
แก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข 
  
วิชำเลือก 

มศ 012006 ควำมงดงำมของชีวิต 
Beauty of Life 

 3(3-0-6) 

 คุณค่าความงามและองค์ประกอบของความงามในศิลปะของมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ         การเรียนรู้คุณค่า
ความงาม การสัมผัสความงามในด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความงามและศิลปะของมนุษย์เพื่อการด ารงชีวิตในบริบทสังคม
พหุวัฒนธรรม 
  
มศ 022007 มนุษย์กับควำมตำย 

Human and Death 
3(3-0-6) 

            ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และความตาย 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย การเตรียมตัวตาย วิธีการปลอบโยน แนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ การให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 
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มศ 012007 มนุษย์กับกำรพัฒนำตน 
Human Development 

 3(3-0-6) 

            ธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ การมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการเรียนรู้ 
ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างมีความสุข 

 
มศ 012008 มนุษย์กับกำรเรียนรู ้

Human and Learning 
3(3-0-6) 

            ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ ทักษะการคิด การฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การบ่มเพาะสภาวะจิต
ตื่นรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน และการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ความสุข  
 

มศ 012009 กำรออกแบบชีวิต 
Life Design 

3(3-0-6) 

            ความส าคัญของการออกแบบชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิต การค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิต การสร้าง
แรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพื่อให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง การเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาศักยภาพตน การ
ก าหนดเป้าหมายของชีวิต ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชีวิตประสบความส าเร็จแนวทางการด าเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข 
 

มศ 121003 สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

            ความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ 
การก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงส าหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย             
 
 
กลุ่มวชิำสังคมศำสตร ์
วิชำบังคับ 

สศ 021002 บทบำทพลเมือง 
Role of Citizens 

 3(3-0-6) 

ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ันทุกรูปแบบ การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
             
วิชำเลือก 

สศ 001004 ควำมเป็นมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
The Essence of Thailand National Sports University  

  3(3-0-6) 
 

            พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาการด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพล
ศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ การปลูกฝังและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพช้ันสูงด้านศาสตร์
การกีฬา 
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สศ 022003 ละครกับชีวิต 
Drama and Human Life 

  3(3-0-6) 

            วิเคราะห์สภาพสะท้อน ค่านิยมของสังคมผ่านเรื่องราวและตัวละครที่มาจากละครชุดไทยและต่างประเทศที่มี
อิทธิพลต่อกัน ใช้ประโยชน์จากสื่อละครในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล                     โดยอาศัยแนวคิด
ทางสังคมศาสตร์ และการรู้เท่าทันสื่อ 
 

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำสังคม 
Sufficient Philosophy and Social Development 

3(3-0-6) 

            แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา 
เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไป
ถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการตามพระราชด าริ 
 
สศ 021005 ภูมิปัญญำและวถิีไทย 

Thai Path and Wisdom 
   3(3-0-6) 

            ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
สศ 022006 พลวัตทำงสังคม 

Social Dynamic 
   3(3-0-6) 

            ความหมายและความเป็นมาของพลวัตทางสังคม โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคงอยู่ของสังคม
อย่างยั่งยืน 
 
สศ 022007 อำเซียนกับสังคมไทย 

ASEAN and Thai Society 
   3(3-0-6) 

ความส าคัญของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬาและการละเล่น
พื้นบ้าน บริบทและผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต    
 
สศ 022008 กีฬำกับสังคม 

Sports and Society 
3(3-0-6) 

            ความส าคัญและความจ าเป็นของกีฬา มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาส าหรับประชาชน กีฬาเพื่อสุขภาพกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การเพิม่มลูค่าและการสร้างอาชีพทางการกฬีา             
 
สศ 022009 กำรบริหำรกำรพัฒนำ 

Development Administration 
   3(3-0-6) 

            ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการบริหารการพัฒนา การบริหารงานในประเทศก าลังพัฒนา การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพื่อการพัฒนา หลักการบริหารการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 
 
สศ 031014 เศรษฐกิจกำรเมืองเบ้ืองต้น 

Introduction to Political Economy 
   3(3-0-6) 

            แนวทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย            
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สศ 041001 กฎหมำยเพ่ือกำรด ำรงตน 
Laws for Life 

   3(3-0-6) 

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกฎหมายที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายได้อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริงในชีวิต 
 
สศ 052003 เศรษฐศำสตร์ต้องรู ้

Need-to-Know Economics 
   3(3-0-6) 

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค น าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
  
สศ 022010 วัยใส ใจสะอำด 

Youngster with good heart 
   3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิตพอเพียง เข้มแข็งต่อต้านการทุจริต โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต  
 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  

วท 091006     คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด พื้นที่และปริมาตร 
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออมเงิน และ
กรณีศึกษา  

 
วท 101009 สถิติในชีวิตประจ ำวัน 

Statistics in Daily Life 
 3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ บทบาทของสถิติในชีวิตประจ าวัน ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด การแจกแจง
ความถี่ การน าเสนอข้อมูล การหาต าแหน่งของข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงปกติ 
การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กรณีศึกษาการน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอย่างง่าย 
 
วท 091007   กำรคิดและกำรตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
 3(3-0-6) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    

 
วท 061003 วิทยำศำสตร์ในโลกอนำคต 

Science in the Future World     
 3(3-0-6) 

 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
อาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน พลังงานทางเลือกเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมการน านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 



 81 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

วท 061004 วิทยำศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
Science and Environment       

 3(3-0-6) 

 ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สาเหตุและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไข และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 
วท 061005 

 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 
Science and Technology in Daily Life 

 
 3(3-0-6) 

ความส าคัญและหลักการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยีท้องถิ่น ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนากีฬา 
 

วท 112012 กำรเรียนรูส้ังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
Digital Society and ICT Learning  

 3(2-2-5) 

สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล  โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคาม  อาชญากรรม การระราน ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในอนาคต 

 
วท 112013 กำรสร้ำงและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 

Technology Multimedia Creation and Application 
3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์การใช้
โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ 
อินโฟกราฟิกส์ หลักการออกแบบ การผลิต การน าเสนอ การประยุกตใช้สื่อประสม  

 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชีวิต 

Digital Technology for Life 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล 
ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล 
แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  

 
2) หมวดวิชำเฉพำะ 

2.1) กลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 
วท 011004 ฟิสิกส์ทั่วไป        3(2-2-5) 
 General Physics  
          ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์ มวล แรงและการเคลื่อนที่ สมบัติของแสง เสียง ความร้อน รังสี คลื่น ไฟฟ้า พลังงาน 
และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  
วท 021005 เคมีทั่วไป          3(2-2-5) 
 General Chemistry  
          ศึกษาหลักการทางเคมี  อะตอม  ธาตุ  สารประกอบ พันธะเคมี  สมบัติของสสาร สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  กรด  
เบส  เกลือ  น้ า  สารอาหาร สารปนเปื้อน  พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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วท 033006 ชีวเคมีพื้นฐำน        3(2-2-5) 
 Basic Biochemistry  
          ศึกษาโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กรด  
เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต  ลิพิด (Lipid) วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เม
แทบอลิซึม (Metabolism) ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลวในร่างกายและน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  
 
วท 031005 ชีววิทยำท่ัวไป       3(2-2-5) 
 General Biology  

ศึกษาหลักการทางชีววิทยา  โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบในสิ่งมีชีวิต (เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะ) พลังงานใน
สิ่งมีชีวิต  ก าเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  
วท 092008 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำน       3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
          ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล  เซต  จ านวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน เลขา
คณิต วิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 
วท 102010 กำรวิจัยเบื้องต้น        3(2-2-5) 
 Foundation of Research Methodology  
           ศึกษาความหมาย  ความมุ่งหมาย  หลักการ และประโยชน์ของการวิจัย    จรรยาบรรณ 
ของนักวิจัย  สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย   ขั้นตอนของการวิจัย ประเภทและการออกแบบการ วิจัย 
การเลือกปัญหา การตั้งจุดมุ่งหมายและสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การฝึก
ภาคสนามด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล   การเขียนเค้าโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน
ผลการวิจัยและน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2) กลุ่มวิชำชีพ 
2.2.1  วิชำชีพบังคับ 

วท 071180 กำยวิภำคและสรีรวิทยำ 1        2(1-2-3) 
 Anatomy and Physiology I  

ความรู้เบื้องต้นของกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ระบบปก
คลุมรา่งกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการรับความรูส้ึก และความสมัพันธ์ต่อสุขภาพและการ
ออกก าลังกาย  

 
วท 071181 กำยวิภำคและสรีรวิทยำ 2        2(1-2-3) 
 Anatomy and Physiology II  

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ต่อสุขภาพและการออกก าลัง
กาย  
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วท 081101 พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ        2(2-0-4) 
 Fundamental of Sports Science  
           ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ร่างกายกับการออกก าลังกายและกีฬาความสัมพันธ์
ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละสาขา และการน าความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย
และกีฬา  
วท 083085 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 Innovation and Technology in Sports Science  
 ความหมาย  ความส าคัญ  ประ เภทข องนวั ตก รรมและ เทค โน โลยี  ก ารออกแบบ ดั ดแปล ง  
ผลิต ตลอดจนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาไปประยุกต์ใช้กับการออกก าลังกายและกีฬา 
  
วท 083111 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย         2(1-2-3) 
 Physical Fitness Testing  
          ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  หลักการ วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย         
และการประเมินผลทางห้องปฏิบัติการและภาคสนามการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับแนะน าการออกก าลังกายและ
กีฬา  
 
วท 082332 สรรีวิทยำกำรออกก ำลังกำย        2(1-2-3) 
 Exercise Physiology  
          ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ระบบพลังงาน    
การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกออกก าลังกาย 
  
 
วท 082333 จิตวิทยำกำรกีฬำ        2(1-2-3) 
    Sport Psychology  
          ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการทางสังคม การประเมินและวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา         
การฝึกทักษะ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬาภาคสนาม การประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพในการกีฬาและการออก
ก าลังกาย 
 
วท 082334 โภชนำกำรกำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 Sport Nutrition  

สารอาหารหลัก สารอาหารรอง ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกายและแข่งขันกีฬา อาหารเพื่อฟื้นฟู
พลังงาน และสารเสริมอาหาร  

 
วท 082335   ชีวกลศำสตร์กำรกฬีำ        2(1-2-3) 
 Sports Biomechanics  
          การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่ เชิงมุม แรง โมเมนต์ งาน ก าลัง พลังงาน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว               
การประยุกต์ใช้ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาและออกก าลังกาย 

 
วท 082336 เวชศำสตร์กำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 Sport Medicine  
          สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา ประเภทและลักษณะการบาดเจ็บ การป้องกันการบาดเจ็บ 
การปฐมพยาบาลและการฟื้นฟูการบาดเจ็บ ประเภทของสารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา 
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วท 083337 หลักวิทยำศำสตร์ในกำรฝึกกีฬำ         3(2-2-5) 
 Scientific Principle of Sports  
 ประยุกต์หลักการทางกายวิภาคสรีรวิทยาการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว   ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ทฤษฎีและหลักการฝึกกีฬา การวางแผนการฝึกกีฬา           
การประเมินผลการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
 

 
วท 082154 กำรฝึกสมรรถภำพทำงกำย        2(1-2-3) 
 Physical Fitness Training  

สมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกสมรรถภาพทางกาย วิธีการฝึกเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย การให้ค าแนะน าการฝึกสมรรถภาพทางกายในการออกก าลังกายและการฝึกกีฬาแต่ละประเภท  

 
มศ 053046 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิชำชีพวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 English for Sports Science  

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น  เ ขี ย น แ ล ะ ก า ร ส น ท น า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   

 
วท 082155 กำรเรียนรู้ทักษะกำรเคลื่อนไหว        2(1-2-3) 
 Motor Learning  
          ทฤษฎี และหลักการกระบวนการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ระดับพัฒนาการ การวัด                 
และประเมินผลทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการข่าวสารการถ่ายโยงการเรียนรู้และทักษะแรงจูงใจในการเรียนรู้. 
 
วท 083157 กำรจัดกำรกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ        2(2-0-4) 
 Exercise and Sports Management  
          ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ องค์ประกอบ โครงสร้างองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด บทบาทขององค์กรกีฬาในระดับชาติ การก าหนดนโยบายและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
  
2.2.2 วิชำชีพเลือก 
วท 083156 กำรเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล        2(1-2-3) 
 Personal Trainer  
          หลั กการ  เ ทคนิ คและวิ ธี ก า รการ เ ป็ นผู้ ฝึ กสอนส่ วนบุ คคล  บุ คลิ กภาพ  และจรรย าบรรณของ  
ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล การปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 

 
วท 081159 สังคมวิทยำกำรกฬีำ        2(2-0-4) 
 Sociology in Sports  
          หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยากับปรากฏการณ์ทางการกีฬา การกีฬากับองค์กรสังคม การกีฬากับ
วัฒนธรรม การกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของการกีฬากับสถาบันทางสังคม 

 
วท 083338 กำรจัดโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย        2(1-2-3) 
 Exercise Prescription  
          แนวคิดพื้นฐานของการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย หลักการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย รูปแบบ วิธีการ
ของการออกก าลังกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายในแต่ละช่วงวัย และการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพ 
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วท 082161 กำรฝึกโดยใช้แรงต้ำน        2(1-2-3) 
 Resistance Training  
          หลักการ ประเภท วิธีการและผลของการฝึกโดยใช้แรงต้าน การออกแบบการฝึกโดยใช้แรงต้านเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ 
 
วท 083339 กำรนวดทำงกำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 Sports Massage  
          จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์ส าหรับการนวด หลักการนวด เทคนิคการนวด มารยาท
ข้อควรระวังในการนวด และจรรยาบรรณในการนวด 

 
วท 084340 จริยธรรมและจรรยำบรรณส ำหรบันักวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ        2(2-0-4) 
 Laws and Ethics in Sports  

แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของกีฬา ทฤษฎี ปรัชญา ชนิด และ
ขอบข่ายของกีฬา องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อพัฒนาการของจริยธรรมและจรรยาบรรณของกีฬา ปัญหาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในสังคมที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบอยู่  หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับนักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาท่ีดี 

 
วท 083341 สมรรถนะผู้ฝึกสอนกฬีำ        2(1-2-3) 
 Coach Competency  
          แนวคิด ทฤษฎี คณุลักษณะ และหลักการเป็นผูฝ้ึกสอนสมรรถนะทางการกีฬา ทักษะกีฬา สมรรถภาพของกีฬา
ประเภทต่าง ๆ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดกีฬาท่ีฝึก ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับการฝึก
สมรรถนะทางการกีฬา    

 
วท 083381 กำรวิเครำะห์ทำงกำรกีฬำ        2(1-2-3) 
 Sport Analysis  
 การสืบค้นข้อมูล การสอดแนม การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดท ารายงาน
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การน าเทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นแนวทาง 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา 

 
วท 083343 กำรพัฒนำนักกีฬำอย่ำงเป็นระบบ         2(1-2-3) 
 Systematic Athlete Development  
          การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในแต่ละช่วงวัย การประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว การก าหนดช่วงของการฝึกซ้อมและการวางแผนการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายให้สัมพันธ์กับชนิดกีฬา 
 
วท 082007 กำรนวดเพ่ือสุขภำพ        2(1-2-3) 
 Massage for Health  

ความหมาย  ขอบข่ า ย  ป ระ โยชน์ ของกา รนวด เพื่ อ สุ ขภาพ   คว าม เป็ นมาของกา รนวดและ  
การนวดแผนไทย   ธุ ร กิ จการนวด เพื่ อสุ ขภาพในปั จจุ บั น   หลักการนวด  วิ ธี ก า รดั ด   เทคนิ ค   และ  
วิธีการนวดแบบต่าง ๆ มารยาทของการนวดเพื่อสุขภาพ 
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วท 083344 กำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่ม        2(1-2-3) 
 Group Exercise  

ชนิดของการออกก าลั งกายแบบกลุ่ ม ในรูปแบบต่ าง ๆ จั งหวะเพลง หลักการวิ เคราะห์และ  
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ เ ป็ น ผู้ น า ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย แ บ บ ก ลุ่ ม  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า ใ น  
การออกก าลังกายแบบกลุ่ม จรรยาบรรณของผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม  

 
วท 083346 กำรพัฒนำบุคลิกภำพส ำหรับกำรเป็นผู้น ำกำรออกก ำลังกำย           2(1-2-3) 
 Personality Development for Exercise Leader  

หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น าการ ออกก าลังกายทีด่ี 
การพัฒนาตนด้านบคุลิกภาพ  การสื่อสาร การเพิ่มความกล้าแสดงออกและเสน่ห์ การวางตัวในการเปน็ผู้น าการ
ออกก าลังกาย 
  
วท 073183 กำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้สูงอำยุ       2(1-2-3) 
 Exercise for Elderly  
 ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์  ประโยชน์  หลักการออกก าลังกาย การ เปลี่ ยนแปลง 
ทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพทางกาย การเลือกและจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย และความ
ปลอดภัยในการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
           

 

วท 083347 กำรออกก ำลังกำยในน้ ำ        2(1-2-3) 
 Aquatic Exercise  

ความหมาย หลักการออกก าลังกายในน้ า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความปลอดภัยในน้ า      
การเป็นผู้น า ทักษะการเคลื่อนไหวในน้ า ประเภทของการออกก าลังกายในน้ าเพื่อสุขภาพและส าหรับนักกีฬา 

 
วท 081349 แอโรบิกดำนซ์        2(1-2-3) 
 Aerobic Dance  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอโรบิกดานซ์ หลักการของออกก าลังกายแบบแอโรบิก บุคลิกภาพและการเป็นผู้น า   
การออกก าลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ จรรยาบรรณของผู้น าการเต้นแอโรบิกดานซ์ ทักษะพื้นฐาน ของการเต้นแอโรบิก
ดานซ์และรูปแบบการเต้นแอโรบิกดานซ์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการเต้นแอโรบิกดานซ์   
 
วท 081359 โยคะ        2(1-2-3) 
 Yoga  
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโยคะ หลักการฝึกโยคะ บุคลิกภาพและการเป็นผู้น าโยคะ จรรยาบรรณของผู้น าโยคะ 
ทักษะพื้นฐานของการฝึกโยคะและรูปแบบการฝึกโยคะ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกโยคะ  
 

1.2.3 วิชำเลือกเฉพำะด้ำน 
วท 084176 กำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนไหวและเกมกำรแข่งขัน       3 (2-2-5) 
 Movements Analysis and Sports Compettition  
          การวิเคราะห์ทางด้านคิเนติกส์ และคิเนเมติกส์ในการฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน วิเคราะห์เกมส์ การแข่งขัน          
ในรูปแบบต่างๆ  
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วท 083364     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ       3 (2-2-5) 
 Innovation and Technology in Sports Biomechanics  
          ศึกษาการท างานของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการศึกษา        
และวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูล การคิด ค้นและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่  

 
วท 083365 กำรประยุกต์ชีวกลศำสตร์ส ำหรบักีฬำ       3 (2-2-5) 
 Application of Biomechanic in Sports  
          การประยุกต์หลักการ ทฤษฏีทางชีวกลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข และพิจารณานักกีฬา ในการฝึกซ้อม
และแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1 ชนิดกีฬา  

 
วท 124064 กำรสมัมนำทำงชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ       2 (0-4-2) 
 Seminar in Sports Biomechanics  
          การน าเสนอองค์ความรู้และอภิปรายประเด็นท่ีสนใจทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา 

 
วท 083366 กำรศึกษำรำยกรณีทำงชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ       2 (1-2-3) 
 Case Study in Sports Biomechanics  
         ศึกษาค้นคว้า และการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการศึกษาทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา 

 
2.2.4 วิชำเลือกด้ำนกีฬำ 

พล 032385 ทักษะกฬีำกรฑีำ     1(0-2-1) 
        Track and Field Skills 

         ความรู้พื้นฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความ
ปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 
พล 032386 ทักษะกฬีำกอล์ฟ    1(0-2-1) 

        Golf Skills 
         ความรู้พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 032388 ทักษะกฬีำคูรำช    1(0-2-1) 

 Kurash Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาคูราช การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความ
ปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคูราช กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

 
พล 032389 ทักษะกฬีำจักรยำน       1(0-2-1) 

 Cycling Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาจักรยาน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจักรยาน กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
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พล 032392 ทักษะกฬีำดำบไทย       1(0-2-1) 

 Thai Sword Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาดาบไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย             
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาดาบไทย กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 032393 ทักษะกฬีำเทควันโด       1(0-2-1) 

 Taekwondo Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเทควันโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย              
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทควันโด กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032394 ทักษะกฬีำเทนนิส       1(0-2-1) 

 Tennis Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย          
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 032395 ทักษะกฬีำเทเบิลเทนนิส       1(0-2-1) 

 Table Tennis Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท              
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ และกติกา
การแข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 032396 ทักษะกฬีำแบดมินตัน       1(0-2-1) 

 Badminton Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาแบดมินตัน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย          
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

 
พล 032397 ทักษะกฬีำโบว์ลิ่ง       1(0-2-1) 

 Bowling Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาโบว์ลิ่ง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                     
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032398 ทักษะกฬีำปันจักสลีัต       1(0-2-1) 

 Pencak Silat Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาปันจักสีลัต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย               
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
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พล 032399 ทักษะกฬีำเปตอง       1(0-2-1) 

 Petanque Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเปตอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                     
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเปตอง กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032400 ทักษะกฬีำฟันดำบ       1(0-2-1) 

 Fencing Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาฟันดาบ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟันดาบ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
พล 032401 ทักษะกฬีำมวยไทย       1(0-2-1) 

 Muay Thai Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย              
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น  
พล 032402 ทักษะกฬีำมวยปล้ ำ       1(0-2-1) 

 Wrestling Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬามวยปล้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย           
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยปล้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032403 ทักษะกฬีำมวยสำกล       1(0-2-1) 

 Boxing Skills  
 ความรู้พื้นฐานกีฬามวยสากล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย            
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยสากล กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032404 ทักษะกฬีำยกน้ ำหนัก       1(0-2-1) 

 Weightlifting Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายกน้ าหนัก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยา ท วินัย           
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายกน้ าหนัก กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 032405 ทักษะกฬีำยิงธนู       1(0-2-1) 

 Archery Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายิงธนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย               
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
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พล 032406 ทักษะกฬีำยิงปืน       1(0-2-1) 

 Shooting Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                   
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
พล 032407 ทักษะกฬีำยิมนำสติก       1(0-2-1) 

 Gymnastics Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายิมนาสติก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย             
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิมนาสติก กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032408 ทักษะกฬีำยูโด       1(0-2-1) 

 Judo Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายูโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายูโด กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032409 ทักษะกฬีำยูยิตส ู       1(0-2-1) 

 Jujutsu Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายูยิตสู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                  
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายูยิตสู กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032414 ทักษะกฬีำลีลำศ       1(0-2-1) 

 Dance Sport Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาลีลาศ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย              
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาลีลาศ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032415 ทักษะกฬีำว่ำยน้ ำ       1(0-2-1) 

 Swimming Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาว่ายน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย               
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032417 ทักษะกฬีำวูซูประลองยุทธ       1(0-2-1) 

 Wushu (Sanshou) Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาวูซูประลองยุทธ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
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พล 032418 ทักษะกฬีำวู้ดบอล       1(0-2-1) 

 Woodball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาวู้ดบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท  วินัย                
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 032420 ทักษะกฬีำสนุกเกอร์และบลิเลียด       1(0-2-1) 

 Snooker and Billiards Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด              
กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 032422 ทักษะกฬีำแอโรบิกดำนซ์       1(0-2-1) 

 Aerobic Dance Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
 
พล 032421 ทักษะกฬีำอ-ีสปอร์ต       1(0-2-1) 

 E-Sports Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาอี-สปอร์ต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย           
และความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาอี-สปอร์ต กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 032423 ทักษะกฬีำคำรำเต้-โด       1(0-2-1) 

 Karate-Do Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาคาราเต้-โด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย          
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคาราเต้ -โด กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น  
พล 042147 ทักษะกฬีำกำบัดด้ี       1(0-2-1) 

 Gabaddi Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาบัดดี้ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความ
ปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบัดดี้ กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 
พล 042150 ทักษะกฬีำคอร์ฟบอล       1(0-2-1) 
 Korfball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาคอร์ฟบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย            
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคอร์ฟบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 042153 ทักษะกฬีำเซปักตะกร้อ       1(0-2-1) 

 Sepak Takraw Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย         
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการ



 92 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

แข่งขันเบื้องต้น 
พล 042154 ทักษะกฬีำเซปักตะกร้อชำยหำด       1(0-2-1) 

 Beach Sepak Takraw Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด กฎ             
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 042156 ทักษะกฬีำบำสเกตบอล       1(0-2-1) 

 Basketball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 042160 ทักษะกฬีำฟุตซอล       1(0-2-1) 

 Futsal Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตซอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย               
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 042161 ทักษะกฬีำฟุตบอล       1(0-2-1) 

 Football Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย               
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 042162 ทักษะกฬีำรักบี้ฟุตบอล       1(0-2-1) 

 Rugby Football Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬารักบี้ฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย            
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎ และกติกาการ
แขง่ขันเบื้องต้น 
  
พล 042163 ทักษะกฬีำเรือพำย       1(0-2-1) 

 Rowing Skills  
 ความรู้พื้นฐานกีฬาเรือพาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย             
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเรือพาย กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 042164 ทักษะกฬีำวอลเลย์บอล       1(0-2-1) 

 Volleyball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย           
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
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พล 042165 ทักษะกฬีำวอลเลย์บอลชำยหำด       1(0-2-1) 

 Beach Volleyball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กฎ          
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 042168 ทักษะกฬีำแฮนด์บอล       1(0-2-1) 

 Handball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย             
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
  
พล 042169 ทักษะกฬีำแฮนด์บอลชำยหำด       1(0-2-1) 

 Beach Handball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด กฎ            
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
 
พล 052353 ทักษะกฬีำกระบี่กระบอง       1(0-2-1) 

 Krabi-Krabong Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬากระบี่กระบอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากระบี่กระบอง กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
 
 
 
พล 052354 ทักษะกฬีำจำนร่อน       1(0-2-1) 

 Flying Disc Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาจานร่อน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                   
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจานร่อน กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 052360 ทักษะกฬีำปัญจกฬีำ       1(0-2-1) 

 Pentathlon Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาปัญจกีฬา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย            
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปัญจกีฬา กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
  
พล 052361 ทักษะกฬีำปีนหน้ำผำ       1(0-2-1) 

 Rock Climbing Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาปีนหน้าผา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย                 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปีนหน้าผา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 
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พล 052362 ทักษะกฬีำเพำะกำย       1(0-2-1) 

 Bodybuilding Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาเพาะกาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินั ย             
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเพาะกาย กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 
 
พล 072132 กำรละเล่นพ้ืนเมืองของไทย    1(0-2-1) 

 Thai Folk Plays  
          ความรู้พื้นฐานการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ลักษณะของการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นเมืองของไทย ประเภทของการเล่น               
และการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็ก การฝึกทักษะการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย    
 
พล 003032 กำรช่วยชีวิตและควำมปลอดภัยทำงน้ ำ    2(1-2-3) 

 Life Saving and Water Safety  
วิชำท่ีต้องเรียนมำก่อน : พล 032415 ทักษะกฬีำว่ำยน้ ำ  

หรือ พล 032446 ทักษะและกำรสอนกีฬำว่ำยน้ ำ 
 ทักษะ เทคนิค กฎ และกติกาเบื้องต้นของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ าการเสริมสร้างสมรรถภาพ             
ทางกาย มารยาท และความปลอดภัยในการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 
  
พล 073129 ค่ำยพักแรม    2(1-2-3) 

 Camping  
         หลักการ ความส าคัญ ทฤษฎีการจัดค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม  วิธีการจัดค่ายพักแรม ประโยชน์            
และคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรม เรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมและขั้นตอนการเตรียมการจัดการค่าย การบริหารจัดการ
ค่าย การฝึกทักษะการเป็นชาวค่ายและผู้น าค่ายพักแรม 
  
 
2.3) กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

วท 124070 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 2(90) 
Preparation for Internship in Sports and Exercise Science 

         จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายโดยอิสระ การพัฒนาให้           
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกาย 
 

วท 124071     กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตรก์ำรกฬีำและกำรออกก ำลังกำย   5(350) 
Internship in Sports and Exercise Science 

          ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการ
องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง (วิชา
ที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ วท 124070 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย)
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
       ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา  
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Sports Communication  
 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ช่ือเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการกีฬา) 
    Bachelor of Arts(Sports Communication) 
 ช่ือย่อ   ศศ.บ. (สื่อสารการกีฬา) 
    B.A.(Sports Communication) 
 

3. จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
123 หน่วยกิต  
 

4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
4.1 ปรัชญำ 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพนักสื่อสารมวลชนทางการกีฬา นักวิชาชีพด้านการ

ผลิตสื่อกีฬาและนักสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมกีฬา 
4.2 ควำมส ำคัญ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติทางด้านการสื่อสาร การสื่อสารมวลชนและ

เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ รวมถึงการสื่อสารการตลาดทางการกีฬา เพื่อน าไปพัฒนาและประยุกต์ ให้ตอบสนองต่องานด้าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาได้อย่างเหมาะสม 

4.3 วัตถุประสงค์ 
 4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพสื่อสารการกีฬา การสื่อสารการตลาด                
ทาง  การกีฬา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม 
 4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะวิชาชีพการสื่อสารการกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
 4.3.3 เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตกับสถานประกอบการรองรับอุตสาหกรรมกีฬาและสื่อสารมวลชนทางการกีฬา            
ที่เกี่ยวข้อง 
  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสือ่สารการกีฬา 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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5.  หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
     5.1 หลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำสื่อสำรกำรกีฬำ 
  5.1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ก ำหนดให้เรียน  123 หน่วยกิต 
  5.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 
     1.) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ก ำหนดให้เรียน    30 หน่วยกิต 
       1.1) กลุม่วิชำภำษำ   ก ำหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต 
      1.1.1) วิชาบังคับ   ก าหนดให้เรยีน         6 หน่วยกิต 
      1.1.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
       1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์ ก ำหนดให้เรียน    6 หน่วยกิต 
      1.2.1) วิชาบังคับ   ก าหนดให้เรยีน     3 หน่วยกิต 
      1.2.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
      1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์ ก ำหนดให้เรียน     6 หน่วยกิต 
      1.3.1) วิชาบังคับ   ก าหนดให้เรยีน      3 หน่วยกิต 
      1.3.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
      1.4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ก ำหนดให้เรียน      9 หน่วยกิต 

 โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุม่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 
    2.) หมวดวิชำเฉพำะ   ก ำหนดให้เรียน    87 หน่วยกิต 
       2.1) กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ  ก ำหนดให้เรียน            21  หน่วยกิต 
       2.2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน  ก ำหนดให้เรียน            66 หน่วยกิต 
           2.2.1) วิชาบังคับ   ก าหนดให้เรียน             48 หน่วยกิต 
           2.2.2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า             15 หน่วยกิต 
          2.2.3) วิชาโครงงาน    ก าหนดให้เรยีน    3  หน่วยกิต 
   3.) หมวดวิชำเลือกเสร ี   ไม่น้อยกว่ำ    6  หน่วยกิต 
  3.1.3 รำยวิชำ 
 1.) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ก ำหนดให้เรียน  30    หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชำภำษำ 
บังคับ      ก ำหนดให้เรียน    6    หน่วยกิต 
              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษำด้วยตนเอง) 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 
เลือก      ไม่น้อยกว่ำ    3   หน่วยกิต 
มศ 042014 วาทการ         3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียน         3(2-2-5) 
ภำษำต่ำงประเทศ 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา       3(2-2-5) 
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน      3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง      3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
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1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์
บังคับ      ก ำหนดให้เรียน    3   หน่วยกิต 

 มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย        3(3-0-6) 
          1.2.2) วิชำเลือก   ก ำหนดให้เรียน    3    หน่วยกิต 

มศ 012006 ความงดงามของชีวิต       3(3-0-6) 
 มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้                 3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต        3(3-0-6) 
มศ 022007 มนุษย์กับความตาย             3(3-0-6) 
มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า      3(3-0-6) 

        
     1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์

บังคับ      ก ำหนดให้เรียน               3    หน่วยกิต 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง        3(3-0-6)  
วิชำเลือก      ไม่น้อยกว่ำ      3    หน่วยกิต 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสงัคม      3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย       3(3-0-6)  
สศ 022003 ละครกบัชีวิต        3(3-0-6)  
สศ 022006 พลวัตทางสังคม        3(3-0-6)                  
สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย       3(3-0-6) 
สศ 022008 กีฬากับสังคม         3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา       3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด        3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น       3(3-0-6)  
สศ 041001 กฎหมายเพื่อการด ารงตน        3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตรต์้องรู ้       3(3-0-6) 

       1.4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  ก ำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่ำ    9   หน่วยกิต  
  โดยเลือกเรียนจำก 3 กลุม่ กลุ่มละไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

          1.4.1) กลุ่มคณิตศำสตร ์  ไม่น้อยกว่ำ      3   หน่วยกิต 
วท 091006    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
วท 091007  การคิดและการตัดสินใจ        3(3-0-6) 
วท 101009  สถิติในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

          1.4.2) กลุ่มวิทยำศำสตร ์  ไม่น้อยกว่ำ      3   หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต       3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

          1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่ำ      3   หน่วยกิต 
วท 112012 การเรยีนรู้สังคมดิจิทลักับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(2-2-5) 
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีื่อประสม     3(2-2-5) 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อชีวิต       3(2-2-5) 
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2.) หมวดวิชำเฉพำะ    จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ      87   หน่วยกิต 
       2.1) กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ  ก ำหนดให้เรียน         21   หน่วยกิต  
  นศ 011055 การสื่อสารมวลชนสมัยใหม่       3(3-0-6) 
  นศ 012056 การบริหารจัดการข้อมูลและการน าเสนอ     3(2-2-5) 
  นศ 013057 การวจิัยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
  นศ 042053 การสื่อสารทางภาพและเสียง       3(3-0-6) 
  นศ 051035 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  นศ 062030 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  นศ 091046 การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาทางการกีฬา      3(2-2-5) 
       2.2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน   ไม่น้อยกว่ำ    66   หน่วยกิต  

          2.2.1) วิชำบังคับ   ก ำหนดให้เรียน    48   หน่วยกิต 
นศ 092055  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเสียงเพื่อการกีฬา     3(2-2-5)  
นศ 042056 ปฏิบัติการเขียนบทเพื่อการสื่อสารทางเสียง     3(0-6-3) 
นศ 042057 ปฏิบัติการพดูและการใช้เสยีงเพื่องานสื่อสารดิจิทัล    3(0-6-3) 
นศ 042058 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางเสียงดิจิทลั    3(0-6-3) 
นศ 042059 ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารดจิิทัล     3(0-6-3) 
นศ 053037  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพือ่การกีฬา     3(2-2-5) 
นศ 024043 ปฏิบัติการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ ์    3(0-6-3) 
นศ 064033 ปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดโีอเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(0-6-3) 
นศ 034040 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่งานโฆษณาและประชาสมัพันธ์   3(0-6-3) 
นศ 034041 ปฏิบัติการวางแผนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์    3(0-6-3) 
นศ 034042 ปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อดิจิทัล    3(0-6-3) 
นศ 093056 โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเพื่อการกีฬา        3(2-2-5) 
นศ 043060 ปฏิบัติการเขียนบทส าหรับงานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม    3(0-6-3) 
นศ 063034 ปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดโีอเพื่องานโทรทัศน์มลัติแพลตฟอร์ม   3(0-6-3) 
นศ 043061 ปฏิบัติการวางแผนเพื่องานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอรม์    3(0-6-3) 
นศ 043062 ปฏิบัติการสรา้งสรรค์และผลิตสื่อโทรทัศน์มัลตแิพลตฟอรม์    3(0-6-3) 

          2.2.2) วิชำเลือก   ไม่น้อยกว่ำ                  15   หน่วยกิต 
โดยเลือกจำกรำยวิชำดังต่อไปน้ี 

  นศ 011046   การรู้เท่าทันสื่อและการเป็นพลเมืองดิจิทัล       3(3-0-6) 
  นศ 012045   กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานสื่อสารการกีฬา       3(3-0-6)  
  นศ 022040  การรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าวกีฬา      3(2-2-5)  
  นศ 062035  การถ่ายภาพเพื่อสื่อสารและตัดสินกีฬา            3(2-2-5) 
  นศ 093057 กราฟิกและเทคโนโลยีเสมือนส าหรับสื่อสารการกีฬาและสุขภาพ   3(2-2-5) 
  นศ 023039   การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการกีฬา      3(2-2-5)  
  นศ 042063   การสร้างสรรค์เสียงในงานสื่อสมัยใหม่       3(2-2-5) 
  นศ 091040   ดนตรีและเสียงประกอบเพ่ือการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล      3(2-2-5) 
  นศ 092058   การวางแผนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลทางการกีฬาและสุขภาพ     3(2-2-5) 
  นศ 092059   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลทางการกีฬา     3(2-2-5) 
  นศ 053032   การเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา    3(2-2-5) 
  นศ 062023   การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5)  
  นศ 093029   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมการกีฬา     3(3-0-6) 
  นศ 093038   สื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา    3(2-2-5) 
  นศ 093045   กิจกรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา        3(2-2-5) 
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  นศ 094060  การสร้างสรรค์เว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชันเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  นศ 042064 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม     3(2-2-5) 
  นศ 042040   การตัดต่อล าดับภาพและเสียงเพื่องานสื่อสารการกีฬา      3(2-2-5) 
  นศ 043065   การรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม     3(2-2-5) 
  นศ 043066   การออกแบบและผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม     3(2-2-5) 
  นศ 043067   ภาพยนตร์สารคดีและสารคดีเชิงข่าวส าหรับโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   3(2-2-5) 
  พล 013152   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา       3(2-2-5) 
  พล 013183   องค์การทางการกีฬาและการจัดการแข่งขัน       3(2-2-5) 
  พล 051328   กีฬาประเภททีม          3(2-2-5) 
  พล 051329   กีฬาประเภทบุคคล         3(2-2-5) 
               2.2.3) วิชำโครงงำน  ก ำหนดให้เรียน              3   หน่วยกิต  
            นศ 094061  โครงงานสื่อสารการกีฬา        3(0-6-3)  
 

 3.) หมวดวิชำเลือกเสร ี    ไม่น้อยกว่ำ     6   หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี      

ของมหาวิทยาลัย 
 

6. แผนกำรศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) 

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
                                1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (บังคับ) 

มศ 021006 คุณธรรมและจรยิธรรม ส าหรับบณัฑิตอุดมคตไิทย    3(3-0-6) 
              1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง   3(3-0-6) 
                                1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เลือกเทคโนโลย)ี 

วท XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ        2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
นศ 011055 การสื่อสารมวลชนสมัยใหม่  3(3-0-6) 
นศ 051035 การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสียทางการสื่อสาร  3(3-0-6) 

                                2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน       2.2.2 วิชาเลือก 
พล XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 

หน่วยกิตรวม 21 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
                                1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (เลือก) 

มศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
                                1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (เลือก) 

สศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 
              1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือกวิทยาศาสตร์) 

วท XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 3(X-X-X) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         2.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

นศ 012056 การบริหารจัดการข้อมูลและการน าเสนอ  3(2-2-5) 
นศ 091046 การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาทางการกีฬา  3(2-2-5) 

                                2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน       2.2.2 วิชาเลือก 
พล XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 

หน่วยกิตรวม 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    1.1 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) 

มศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
                                 1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เลือกคณิตศาสตร์) 

วท XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         2.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  

นศ 042053 การสื่อสารทางภาพและเสียง 3(3-0-6) 
                                2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน       2.2.1 วิชาบังคับ 

นศ 092055 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเสียงเพื่อการกีฬา   3(2-2-5) 
                                2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน       2.2.2 วิชาเลือก  

นศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
นศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
พล XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 

หน่วยกิตรวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      2.2.1 วิชาบังคับ 

นศ 042056 ปฏิบัติการเขียนบทเพื่อการสื่อสารทางเสียง    3(0-6-3) 

นศ 042057 ปฏิบัติการพดูและการใช้เสยีงเพื่องานสื่อสารดิจิทัล   3(0-6-3) 
นศ 042058 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางเสียงดิจิทลั   3(0-6-3) 
นศ 042059 ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสารดจิิทัล   3(0-6-3) 

หน่วยกิตรวม 12 
หมายเหตุ : เรียนรู้จริงในสถานประกอบการองค์กรด้านสื่อสารมวลชน 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

นศ 013057 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
นศ 062030 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดจิิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

                            2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       2.2.1 วิชาบังคับ  

นศ 093056 โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเพื่อการกีฬา  3(2-2-5) 
นศ 053037 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพือ่การกีฬา 3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
นศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 
นศ XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  3(X-X-X) 

หน่วยกิตรวม 18 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    2.2.1 วิชาบังคับ 

นศ 043060 ปฏิบัติการเขียนบทส าหรับงานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม   3(0-6-3) 
นศ 063034 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอรม์   3(0-6-3) 
นศ 043061 ปฏิบัติการวางแผนเพื่องานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอรม์   3(0-6-3) 
นศ 043062 ปฏิบัติการสรา้งสรรค์และผลิตสื่อโทรทัศน์มัลตแิพลตฟอรม์   3(0-6-3) 

หน่วยกิตรวม 12 
หมายเหตุ : เรียนรูจ้ริงในสถานประกอบการองค์กรด้านสื่อสารมวลชน 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   2.2.1 วิชาบังคับ 

นศ 024043 ปฏิบัติการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(0-6-3) 

นศ 064033 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสมัพันธ์   3(0-6-3) 
นศ 034040 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่งานโฆษณาและประชาสมัพันธ์   3(0-6-3) 

หน่วยกิตรวม 9 
หมายเหตุ : เรียนรู้จริงในสถานประกอบการองค์กรด้านสื่อสารมวลชน 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    2.2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   2.2.1 วิชาบังคับ 

นศ 034041 ปฏิบัติการวางแผนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์   3(0-6-3) 

นศ 034042 ปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อดิจิทัล   3(0-6-3) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    2.2.3 วิชาโครงงาน  
นศ 094061 โครงงานสื่อสารการกีฬา   3(0-6-3) 

หน่วยกิตรวม 9 
หมายเหตุ : เรียนรู้จริงในสถานประกอบการองค์กรด้านสื่อสารมวลชน 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1. หมวดศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวชิาภาษา 

วิชาบังคับ   
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Usage for Communication 
3(2-2-5) 

 ความส าคัญของการใช้ภาษาไทย  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปัญหาการใช้ภาษาไทย คุณธรรมจริยธรรม                  
ในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา บูรณาการการใช้ภาษา แสวงหาความรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ  
 Importance of Thai usage; listening, speaking, reading, writing; problems in Thai usage; language 
skills practice; integration in language usage; acquiring knowledge from various disciplines. 
 

มศ 051050 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

            รูปแบบและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา การแนะน าตัวเองและผู้อื่น การบรรยายลักษณะสิ่งของ และบุคคล การให้ค าแนะน าหรือ 
ให้ข้อเสนอแนะ การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกก าลังกายและกีฬา เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง ราคา 
           English forms and structures and practice of listening, speaking, reading, and writing skills for daily 
communication about greeting and leave-taking, introducing oneself and others, describing things and 
people, giving advice and suggestions, asking and giving information about sports and exercise, time, 
weather condition, directions, price. 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
วิชาเลือก 
มศ 042014 วาทการ 

Speech 
3 (2-2-5) 

           ความส าคัญของการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ าเสยีง บุคลกิภาพในการพูด เทคนิคการพูด การพูดเชิงวิชาการ การพูด
อภิปราย การพดูโน้มน้าวใจ การเป็นพิธีกร 
 Importance of speaking skill; language usage; tone of voice; speaking techniques; academic speech; 
discussion; persuasion; being a master of ceremonies. 
 
มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Reading for Life Quality Development 
3 (2-2-5) 

             ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ วิจารณ์ ประเมินค่า                 
และน าเสนอวรรณกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     

             Principles of reading, reading for main idea, critical reading, intepreting, sumarizing, criticizing, and 
presenting literature valuable for life quality development. 
 

มศ 043016 การเขียน   
Writing 

3 (2-2-5) 

 ความส าคัญของการเขียน การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนวิจารณ์ การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
            Importance of writing skill; expository writing;      descriptive writing; critical writing; official 
correspondence writing; meeting minutes report; project proposal writing; writing for advertising and public 
relations. 
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มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 
English Structure and Usage 

3 (2-2-5) 

  ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค กาล และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ  
             Part of speech, phrases, clauses, tenses, sentences, and structures of different types of 
sentences. 
 
 

มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา 
English for Sports  

3(2-2-5) 

             ทักษะการสื่อสาร ค าศัพท์ และส านวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬา  
           Communicative skills, vocabulary and expressions relating to participating and organizing sports 
events. 
 
 

มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน 
English for Presentation 

3 (2-2-5) 

          ขั้นตอนการน าเสนอ การสร้างชิ้นงานเพื่อการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง การพูดในที่สาธารณะ 
และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ 
           Steps of presentations, creation of presentation task work, individual oral presentation, public 
speaking, speech in various occasions. 
 
 

มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English for Self-Directed Learning 

3 (2-2-5) 

  การเดาความหมายของค าศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของค า การหาความหมายของค าจากบริบท การอ้างอิง                 
การตีความหมาย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การรับและส่งข้อมูลผ่านสื่อร่วมสมัย 
 Guessing words meaning, analyzing words, context clues, references, making inferences, finding 
main idea, summarizing, retrieving information, receiving and relaying messages through contemporary 
media.  
 
 

มศ 062004 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese  for Communication 

3(2-2-5) 

            ค าศัพท์  ส านวน  ประโยค  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง   4  ด้านแบบบูรณาการ  ให้สามารถฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน                  
เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 
            Vocabulary, phrases, and sentences, practice integrated four skills in Japanese; to be able to listen, 
speak, read and write for communication in daily life, including study culture in certain aspects of a native 
speaker. 
 
 

มศ 002013 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

            ค าศัพท์  ส านวน  ประโยค  ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ  ให้สามารถฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียน              เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 
            Vocabulary, phrases, and sentences, practice integrated four skills in Chinese; to be able to listen, 
speak, read and write for communication in daily life, including study culture in certain aspects of a native 
speaker.   
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มศ 092004 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
French for Communication 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง   4  ด้านแบบบูรณาการ  ให้สามารถฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา 
           Vocabulary, phrases, and sentences, practice integrated four skills in French; to be able to listen, 
speak, read and write for communication in daily life, including study culture in certain aspects of a native 
speaker. 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 วิชาบังคับ 
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย      

Morality and Ethics for Thai Ideal Graduates 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การด ารงชีวิตในโลกยุค โลกาภิวัตน์                   
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศ การใช้หลักศาสนธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน                       
เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข 
 Importance of morality, ethics, fact, composition of life, living in the globalization world, 
understanding self and others, development of desirable sexual behavior, use of religious principles as 
guidelines for their conduct to solve problems, develop wisdom and promote peace of life.  
 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
วิชาเลือก 

มศ 012006 ความงดงามของชีวิต 
Beauty of Life 

3(3-0-6) 

 คุณค่าความงามและองค์ประกอบของความงามในศิลปะของมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ การเรียนรู้คุณค่าความ
งาม          การสัมผัสความงามในด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความงามและศิลปะของมนุษย์เพื่อการด ารงชีวิตในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 Value and composition of beauty in human arts, beauty of nature, learning value of beauty, other 
beauty appreciation relevant to living in multicultural society. 
 
 

มศ 022000 มนุษย์กับความตาย 
Human and Death 

3(3-0-6) 

            ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และความตาย แนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความตาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย การเตรียมตัวตาย วิธีการปลอบโยน แนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และญาติ การให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 
 Perfect human and death emphasizing religion concepts toward human and death, concepts of 
past-life, near-death, life after death, living valuable life, death rituals, laws relating to death, preparation of 
death, comforting methods, ways to deal with nearly dead patients and relatives, and support in healing 
from loss. 
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มศ 012000 มนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Development 

3(3-0-6) 

            ธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ การมีภาวะผู้น าและผูต้าม การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการเรียนรู้ 
ทักษะการคิด การแก้ปญัหาและการตัดสินใจ การปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกอย่างมีความสุข 
           Human nature, emotion, attitude, motivation, leadership and followership, personality 
development, learning process, thinking skills, problem solving and decision making, adaptation to changes 
in society with happiness. 

 

มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู ้
Human and Learning 

3(3-0-6) 

            ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ ทักษะการคิด การฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การบ่มเพาะสภาวะจิตตื่นรู้ 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน และการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  อย่างมีความสุข 

Human brain nature, thinking skills, deep listening, deep learning, learning process for internal 
change, living happily in the changing world.  
 

มศ 012009 การออกแบบชีวิต 
Life Design 

3(3-0-6) 

            ความส าคัญของการออกแบบชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิต การค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิต การสร้าง                
แรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพื่อให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง การเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการพัฒนาศักยภาพตน              
การก าหนดเป้าหมายของชีวิต ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชีวิตประสบความส าเร็จ แนวทางการด าเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข 

Life design, the truth of life, finding meaning and value of life, inspiration making, analyzing to 
accepting and self-understanding, promoting  self-esteem for self-potential, life goal setting, factors 
supporting life success, ways to achieve the goal of life. 
 

มศ 121003 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

            ความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้สารสนเทศ                      
การก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงส าหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 
            Importance of information, research, information resources, information literacy skills, information 
need, searching and exploring information including printed and electronic media, evaluation of 
information and information sources, references for reports and term papers and information ethics and 
laws. 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
วิชาบังคับ 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง 
Role of Citizens 

3(3-0-6) 

ความส าคญั บทบาทและหน้าท่ีของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม                       
การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อตา้นการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม    
          Importance, role, and civic duty, awareness of personal and public interests, social responsibility, 
opposition to all forms of corruption, sufficient living according to economics, society, politics and 
environment. 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
วิชาเลือก 

สศ 001004 ความเป็นมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
The Essence of Thailand National Sports University 

3(2-2-5) 
 

            พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาการด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา 
การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ การปลูกฝังและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพช้ันสูงด้านศาสตร์การกีฬา 
 Development and history of Thailand National Sports University from the past to the present, 
vision, mission, identity, and uniqueness of Thailand National Sports University, academic development 
emphasizing on creating body of knowledge in sports, physical education, health promotion, sports 
science, sports management, business operation, sport industry and related fields as well as and an 
institution / a learning space for building and improving sports personnel of the country, instilling and 
upholding the nation, the religion, and the monarchy, the pride of being a university for  academic 
development and advanced professional skills in sports.  
 
 สศ 022003 ละครกับชีวิต 

Drama and Human Life 
3(3-0-6) 

            วิเคราะห์สภาพสะท้อน ค่านิยมของสังคมผ่านเรื่องราวและตัวละครที่มาจากละครชุดไทยและต่างประเทศที่มีอิทธิพล
ต่อกัน ใช้ประโยชน์จากสื่อละครในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์ และการ
รู้เท่าทันสื่อ 
            Analyze the reflections and social value through stories and characters from Thai and foreign series 
that have influenced each other, Utilize drama media to solve daily life problems logically by using social 
science concepts and media literacy. 
 

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficient Philosophy and Social Development 

3(3-0-6) 

            แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา 
เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไป
ถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการตามพระราชด าริ 
            Development of Thai economy from the past, problems and effects of economy development, 
reasons to apply philosophy of sufficient economy to Thai society, concepts, meanings and philosophy of 
sufficient economy, applications of philosophy of sufficient economy to way of life of individual, 
community, organization and country, related case study and case study of projects initiated by His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej. 
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สศ 021005 ภูมิปัญญาและวถิีไทย 
Thai Path and Wisdom 

3(3-0-6) 

            ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย                 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 Background of Thailand, social and cultural characteristics, multi-culture and ethnicity in Thai 
society, Thai wisdom and local wisdom. 

สศ 022006 พลวัตทางสังคม 
Social Dynamic 

3(3-0-6) 

            ความหมายและความเป็นมาของพลวัตทางสังคม โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ผลกระทบ ของโลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคงอยู่ของสังคม
อย่างยั่งยืน 
            Meaning and background of social dynamic, globalization, social changes and movements, impact 
of globalization on human relationship structure, cultural diversity, sustainable social existence. 
 
สศ 022000 อาเซียนกับสังคมไทย 

ASEAN and Thai Society 
3(3-0-6) 

ความส าคัญของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬาและการละเล่น
พื้นบ้าน บริบทและผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต 
   Importance of ASEAN community, cooperation in politics, economic, society, culture, sports and 
folks plays, contexlization and effect of participating ASEAN community of today’s Thai society and future 
trend. 
 
สศ 022008 กีฬากับสังคม 

Sports and Society 
3(3-0-6) 

            ความส าคัญและความจ าเป็นของกีฬา มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาส าหรับประชาชน กีฬาเพื่อสุขภาพกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การเพิ่มมูลค่าและการสร้างอาชีพทางการกีฬา 
            Importance and need of sports, standard to promote sports for people, Sports for health and 
quality             of life and social development, Value added and career creation in sports. 
 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา 

Development Administration 
3(3-0-6) 

            ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการบริหารการพัฒนา การบริหารงานในประเทศก าลังพัฒนา การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพื่อการพัฒนา หลักการบริหารการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 
            Background, meaning and characteristics of development administration, administration in 
developing countries, economic, social and political development, the principle of sustainable social 
development administration. 
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สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบ้ืองต้น 
Introduction to Political Economy 

3(3-0-6) 

            แนวทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย 
            Study guidelines for relations between economy and politics, the state theories relating to 
economic, economic system, capitalism, populism and welfare state, case studies, problems and guidelines 
for economic and political development in Thailand. 
 
สศ 041001 กฎหมายเพ่ือการด ารงตน 

Laws for Life 
3(3-0-6) 

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกฎหมายที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายได้อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริงในชีวิต 
            Basic knowledge about criminal law, civil and commercial law and others about daily life, Case 
study analysis related to law social problem issue, ways of social problem solving by law as tools in the 
real life situations. 
 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ 

Economics must Know 
3(3-0-6) 

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค น าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
 Concepts, principles and theories of microeconomics and macroeconomics, application of 
economic concepts in daily life, business and sports industry. 
 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด 

Youngster with good heart 
3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต       รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิตพอเพียง เข้มแข็งต่อต้านการทุจริต โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

Study on distinguishing between personal benefits and public interests, humiliation and zero 
tolerance for corruption, recognizing citizen’s duties and social responsibility for anti-corruption, having 
strong mind for anti-corruption, with a variety of activities and an emphasis on knowledge, understanding, 
skills and attitude in anti-corruption. 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิชาเลือกคณิตศาสตร์ 

วท 091006     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด พื้นที่และปริมาตร 
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออมเงิน และกรณีศึกษา  

Importance of Mathematics in daily life, introduction to weights and measurement, areas and 
volumes, ratio, proportion, percentage and applications, interest and installment payment, personal 
income taxes, money saving, and case study. 
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วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ บทบาทของสถิติในชีวิตประจ าวัน ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด การแจกแจง
ความถี่ การน าเสนอข้อมูล การหาต าแหน่งของข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงปกติ การ
แจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กรณีศึกษาการน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอย่างง่าย 

 Basic concepts on statistics, roles of statistics related to daily life, variables, data and scales of 
measurement, frequency distribution, data presentation, positioning, measures of central tendency and 
dispersion, basic concepts of probability, normal distribution, sampling distribution, estimation, statistical 
hypothesis testing, case studies on the application of statistics to daily life, and the application of 
statistical packages. 
 
วท 091000   การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(3-0-6) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การเก็บ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลกัการวิเคราะห์การตัดสินใจ 
ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    

 Principles and process of human thinking together with the process of different thinking skills, 
logics and reasoning, data collection, data analysis through software application for decision making, 
application of the principle of decision-making analysis, linear programming for daily-life problem solving.  
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาเลือกวิทยาศาสตร์ 

วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 
Science in the Future World     

3(3-0-6) 

 ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม
ในการสร้างเสรมิคณุภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอาหารเพื่อ
สุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจ าวนั พลังงานทางเลือกเพื่อคุณภาพสิง่แวดล้อมการน านวตักรรมทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิง่แวดล้อม  

 Importance of science, technology, and innovation in the future world, the use of science, 
technology, and innovation for the promotion of quality of life, caring for self-health and others, 
component of physical fitness development, food for health, drug utilization in daily life, adoption of 
scientific innovation to apply to the development of the quality of life and social. 
 
 วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 

Science and Environment       
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศและความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อ ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สาเหตุและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไข และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 Importance of natural resources and environment,  ecosystem and relationship towards 
environment, natural resources, and conservation, causes and problems of environmental pollution, 
guideline for prevention and solution, and management of environment. 
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วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

ความส าคญัและหลักการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยีท้องถิ่น ความก้าวหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนากีฬา 
 Importance and principle of science and technology, local Thai wisdom and technology, progress 
on science and technology, role of science and technology in developing locality, social, and nation on the 
basis of sufficient economy system, science project, application of scientific process to the conduct of life 
and sports development. 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาเลือกเทคโนโลยี  

วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Digital society and ICT learning  

3(2-2-5) 

สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล  โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคาม  อาชญากรรม การระราน ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคต 

Digital Society, Information Technology and Communication (ICT) for Digital Society, Office 
Automation Software, application of ICT in sports and daily life, Internet threats, cybercrime, cyber bully, 
cyber security, laws and ethics of Information Technology, case study and ICT future trends. 
 

วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
Technology Multimedia Creation and Application 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์การใช้โปรแกรม
จัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ อินโฟกราฟิกส์ 
หลักการออกแบบ การผลิต การน าเสนอ การประยุกตใช้สื่อประสม  

 Basic knowledge of multimedia technology, including text, image, audio, animation and video, 
using raster graphics editor software, vector graphics editor software, animation and video editing software, 
image and video file conversion software, infographics, principles of multimedia design, production, 
presentation and application. 
 

วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือชีวิต 
Digital Technology for Life 

3(2-2-5) 

 ความส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีดิจิทลัในชีวิตประจ าวนั การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทลั พลเมืองดิจิทลั 
ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทลั การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สทิธิและความรับผดิชอบ ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทลั แนว
ปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมสีุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับดิจิทัล เทคโนโลยีดจิิทัลในอนาคต   

Digital literacy concept, digital technology in daily life, digital disruption, digital citizens, digital 
literacy, digital communication, digital media access, rights and responsibilities, digital security, guidelines 
for digital society, digital health and wellness, digital law, future digital technology. 
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2. หมวดวชิาเฉพาะ  

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
นศ 011055 การสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ 

Modern of Mass Communication 
3(3-0-6) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน  การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
งานสื่อมวลชน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้งานทางการสื่อสาร การปรับตัวเพื่อรองรับนวัตกรรมขององค์กรและผู้เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารมวลชน 
 Principles, concepts, theories and process of mass communication; innovation and modern 
technology adoption in mass media; innovation development for communication applications; adaptation to 
support innovation of organizations and those involved in mass communication. 
 

นศ 012056 การบริหารจัดการข้อมูลและการน าเสนอ 
Management of Data and Presentation 

3(2-2-5) 

 การใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงคลังข้อมูล วิธีการค้นหา การเรียกใช้ การจัดการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเตรียม
ข้อมูลในการน าเสนอ ศิลปะการน าเสนอในลักษณะต่าง ๆ การสื่อสารข้อมูล การน าเสนอความคิดและการใช้สื่อประกอบ                
ในการน าเสนอ  
          Accessing methods for search engines; recall to data, analysis of data, preparing and designing data 
for presentation through various media platforms. 
 

นศ 013057 การวิจัยเพ่ือการสื่อสาร 
Research for Communication  

3(2-2-5) 

 ความส าคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ          
และคุณภาพ การฝึกด าเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยด้านการสื่อสารการกีฬา 
 Significance and concepts of research; research proposal writing; research methodology; quantitative 
and qualitative data analysis; practice of research and report writing on sport communication research. 
 

นศ 042053     การสื่อสารทางภาพและเสียง 
Visual and Audio Communication 

3(3-0-6) 

           คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพลและระบบเทคโนโลยีทางภาพและเสียง บุคลากร ห้องปฏิบัติการ สถานที่ อุปกรณ์ 
เครื ่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อส ารภาพและเสียง การวางแผน การออกแบบเนื้อหา กระบวนการผลิต                   
และการน าเสนอภาพและเสียงให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร  
 Attributes, roles, influence, and systems of visual and audio technology; staff, laboratories, location, 
equipment, tools, and modern technology in visual and audio communication; planning, content design, 
production process and audio-visual presentation to suit communication channels. 
 

นศ 051035 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร 
Analysis of Communication Stakeholders 

3(3-0-6) 

         หลักการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา พฤติกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปใช้ในการ
วางกลยุทธ์การสื่อสาร 
          Principles of analysis of psychology, behavior, lifestyle, socio-cultural context of stakeholder group; 
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adaptation of research results and case studies for analysis of communication stakeholders in order to plan 
communication strategies. 
 

นศ 062030 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
Technology of Digital Photography for Communication 

3(2-2-5)     

 หลักการและแนวคิดการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีภาพถ่าย รูปแบบและวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล จริยธรรมของการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีภาพถ่าย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพและจัดวางองค์ประกอบด้านต าแหน่ง แสง และ
สีของภาพ การใช้โปรแกรมประยุกต์ปรับแต่งและแก้ไขภาพถ่าย การคัดเลือกภาพส าหรับการสื่อสารดิจิทัล 
 Principles and concepts of communicating through photographic technology; formats and methods            
of digital cameras photography; ethics of communication through photographic technology; basic knowledge               
of equipment; practice of photography and composition in positioning, lighting and color of photograph; 
using applications to customize and edit photos; selection of photographs for digital communication. 
 
 

นศ 091046 การคิดสร้างสรรค์เนื้อหาทางการกีฬา 
Creative Thinking for Sport Content 

3(2-2-5) 

 กระบวนการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาทางการกีฬา กระบวนการคิดวิพากษ์ การก าหนดประเด็น รูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์
เนื้อหาประเภทต่าง ๆ ทางการกีฬา เช่น คอลัมน์ บทความ บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์ สารคดี บทบรรณาธิการ ฝึกปฏิบัติการคิด
สร้างสรรค์เนื้อหาทางการกีฬา 
 Process of creative thinking for sports content; critical thinking; agenda setting; types and methods of 
creating sports content such as columns, articles, critiques, reviews, fictions, editorials, practice of creative 
thinking for sports content. 

 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  วิชาบังคับ 
นศ 092055 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเสียงเพ่ือการกีฬา 

Audio Innovation and Technology for Sports 
3(2-2-5) 

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเสียง ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง สรรค์ และน านวัตกรรม                        
และเทคโนโลยีทางเสียงไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬา  

Principles and concepts of audio innovation and technology; practice of designing, creating and 
applying audio innovation and technology to promote sports activities. 

 
นศ 042056 ปฏิบัติการเขียนบทเพ่ือการสื่อสารทางเสียง 

Operating Script Writing for Audio Communication 
3(0-6-3)    

ฝึกปฏิบัติการเขียนบทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าว สปอตโฆษณา สารคดี ปกิณกะ ฯลฯ เพื่อการน าเสนอเนื้อหาทางเสียง           
ผ่านสื่อดิจิทัล  

Practicing various types of script writing such as news, advertising spot, documentary, miscellaneous, 
and etc., for the presentation of audio content through digital media. 

  
นศ 042057 ปฏิบัติการพูดและการใช้เสียงเพ่ืองานสื่อสารดิจิทัล 

Operating Speaking and Sound Performance  
for Digital Communication Works 

3(0-6-3) 

 ฝึกปฏิบัติการพูด การบรรยาย และการใช้เสียงเพื่องานสื่อสารดิจิทัลทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 Practicing speaking, lecturing, and using sound for digital communication works in both formal and 
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informal formats to suit the situation that arises. 
 
 

นศ 042058 ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการทางเสียงดิจิทัล 
 Operating Equipment Utilization and Audio Studio 

3(0-6-3)    

 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางเสียงและส่วนที่เกี่ยวข้อง การใช้งานห้องปฏิบัติการทางเสียง การควบคุมอุปกรณ์
และเครื่องมือเพื่อการผลิตเนื้อหาและสื่อทางเสียงดิจิทัล  
 Practicing audio applications and related components; utilization of audio laboratories; tool 
controlling to produce digital audio content and media. 
 

นศ 042059 ปฏิบัติการผลิตสื่อเสียงเพ่ือการสื่อสารดิจิทัล 
Operating Audio Production for Digital Communication 

3(0-6-3) 

 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตเสียง เสียงดนตรี และเสียงประกอบเพื่อการเผยแพร่ การผลิตสื่อเสียง เช่น ข่าว              
สปอตโฆษณา สารคดี ปกิณกะ ฯลฯ เพื่อน าเสนอผ่านทางสื่อดิจิทัล  
 Practicing designing and producing sound, music, and sound effects for digital distribution; audio 
media production such as news, advertising spot, documentary, miscellaneous, and etc., for the presentation 
of audio content through digital media. 
 

นศ 053037  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ือการกีฬา 
Advertising and Public Relations for Sports 

3(2-2-5) 

 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบ การสร้างสรรค์เนื้อหาและการน าเสนอ
เนื้อหาโดยใช้นวัตกรรมสื่อส าหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการกีฬา 
         Principles and concepts of advertising and public relations; practice of designing, content creation and 
presentation by using innovative media for advertising and public relations materials for sports. 
 

นศ 024043 ปฏิบัติการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
Operating Advertising and Public Relations Writing 

3(0-6-3)     

ฝึกปฏิบัติการเขียนเนื้อหาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ ข่าว คอลัมน์ พาดหัว            
ค าขวัญ (Slogan) ค าโฆษณา ฯลฯ เพื่อการน าเสนอผ่านทางสื่อสมัยใหม่   
 Practicing content writing for various types of advertising and public relations such as articles, news, 
column, heading, slogan, adverting word, etc., for the presentation through modern media. 
 

นศ 064033 ปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอเพ่ืองานโฆษณาและประชาสมัพันธ ์
 Operating Photography and Videography  

for Advertising and Public Relations 

3(0-6-3)    

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอส าหรับงานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวางองค์ประกอบทางภาพ เทคนิค 
และวิธีการน าเสนอภาพถ่ายและวิดีโอผ่านสื่อสมัยใหม่  
 Practicing photography and videography for advertising and public relations; image composition; photo 
and video presentation techniques and methods through modern media. 
 

นศ 034040 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
Operating Application Programs for Advertising and Public Relations 

3(0-6-3) 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการออกแบบกราฟิกและสื่อเพื่อการน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ  ส าหรับการ
น าไปใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่  
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Practicing applications for graphic design and media for presentation through various channels to use 
in modern advertising and public relations. 

นศ 034041 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ ์
Operating Advertising and Public Relations Planning 

3(0-6-3) 

ฝึกปฏิบัติการด้านกลยุทธ์การวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  เช่น การก าหนดขั้นตอนของการท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางของการสื่อสาร ฯลฯ ส าหรับการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อสมัยใหม่  

Practicing advertising and public relations planning strategy such as setting workflows, target group, 
communication channel, etc. for producing content through modern media. 
 

นศ 034042 ปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อดิจิทัล 
Operating Advertising and Public Relations Production  

for Digital Media 

3(0-6-3) 

ฝึกปฏิบัติการผลิตผลงานและการสร้างสรรค์ ช้ินงานดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การน าเสนอผลงานผ่านช่องทางหรือ
แพลตฟอร์มของสถานประกอบการเพื่อน าไปใช้งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่   

Practicing creating digital products communication; making presentation through channels or platforms 
of the workplace for modern advertising and public relations purposes. 
 

นศ 093056 โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเพ่ือการกีฬา 
Multi-platform Television for Sports 

3(2-2-5) 

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทางภาพและเสียงส าหรับการสื่อสารเนื้อหาและกิจกรรมทางการกีฬา ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบเนื้อหา การผลิต และการน าเสนอเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มทางภาพและเสียงเพื่องานสื่อสารการกีฬา   

Principles and concepts of audio-visual platforms for communicating content and sports activities; 
practice of media content designing, production and presentation of content through audio-visual platforms 
for sports communication. 
 

นศ 043060 ปฏิบัติการเขียนบทส าหรับงานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Operating Script Writing for Multi-Platform Television 

3(0-6-3) 

           ฝึกปฏิบัติการเขียนบทรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าว สารคดี ละคร มิวสิกวิดีโอ ปกิณกะ ฯลฯ เพื่อการน าเสนอเนื้อหาส าหรับ            
งานบนแพลตฟอร์มทางภาพและเสียง 

Practicing various types of script writing such as news, documentary, dramas, music video, 
miscellaneous, etc., to deliver content through audio-visual platforms 

 
นศ 063034 ปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอเพ่ืองานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

Operating Photography and Videography  
for Multi-Platform Television 

3(0-6-3)     

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อการสื่อสาร การจัดวางองค์ประกอบภาพ เทคนิค และวิธีการในการน าเสนองาน
ภาพถ่ายและวิดีโอบนแพลตฟอร์มทางภาพและเสียง  
 Practicing photography and videography for communication; image composition; photo and video 
presentation techniques and methods for audio-visual platform. 

นศ 043061 ปฏิบัติการวางแผนเพ่ืองานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม  
Operating Multi-Platform Television Planning 

3(0-6-3) 

   ฝึกปฏิบัติการวางแผน การก าหนดขั้นตอนในการท างาน การก าหนดแนวทางส าหรับเตรียมการผลิตเนื้อหาผ่าน
แพลตฟอร์มทางภาพและเสียง  
   Practicing planning, determining work procedures, setting guidelines for preparing content production 
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through audio-visual platform. 
 

นศ 043062 ปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Operating Media Creation and Production  

for Multi-Platform Television 

3(0-6-3)  

 ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มิวสิกวิดีโอ ละคร บันเทิง เกมโชว์ ปกิณกะ ฯลฯ 
เพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางแพลตฟอร์มภาพและเสียง 
          Practicing creative content and media production such as music video, drama, entertainment, game 
show, etc., for communication through audio-visual platforms. 

 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  
วิชาเลือก     
นศ 011046  การรู้เท่าทันสื่อและการเป็นพลเมืองดิจิทัล  

Media Literacy and Digital Citizenship 
3(3-0-6) 

ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสถานการณ์สังคมข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ผลกระทบจากสื่อทักษะการวิเคราะห์
สื่อ     เพื่อการรู้เท่าทัน การรับและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ            
การเคารพสิทธิ            และความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

Importance of knowing media in the context of social situations; current news and media impacts. 
Media analysis skills for literacy; exposure and access to information for use; study concepts, practices, 
respect for rights, and social responsibility in the modern world for the use of technology. 
 

นศ 012045 กฎหมายและจริยธรรมเพ่ืองานสือ่สารการกีฬา 
Laws and Ethics for Sports Communication 

3(3-0-6) 

 เสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การควบคุมสื่อ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                
กับสื่อสารมวลชนและกฎหมายกีฬา  
 Freedom of news, media regulation, ethics of journalists and laws rela te to mass 
communication                      and sports laws. 
 

นศ 022040 การรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าวกีฬา 
Reporting and Analysis for Sports News 

3(2-2-5) 

 หลักการและเทคนิคการเขียนข่าวกีฬา การรายงานข่าวและสร้างสรรค์เนื ้อหางานด้านข่าวกีฬา ฝึกปฏิบัติ                
การรายงาน และวิเคราะห์ข่าวกีฬาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ จรรณยาบรรณผู้สื่อข่าวกีฬา  
 Principles and techniques in sports news writing, reporting, creative content;  practice sports 
news reporting and analysis through other media channels . journalist ethics. 
 

นศ 062035 การถ่ายภาพเพ่ือสื่อสารและตัดสินกีฬา 
Photography for Sports Communication and Referee 

Photography for Sports Communication and Refereeing 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพดิจิทัล การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง             
การน าภาพไปใช้เพื่อการสื ่อสาร การถ่ายภาพเพื่อการตัดสินกีฬาโดยน าพื ้นฐานด้านการถ่ายภาพกีฬาและกติกากีฬา                 
แต่ละชนิดมาประยุกต์เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสิน  
 Theories and techniques in photograph; utilization of digital recording equipment; image 
composition; lighting composition; utilization of image for communication; and photography for sports 
refereeing by applying the basic of photography and the rules of each sports kind to facilitate 
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refereeing. 
 

นศ 093057 กราฟิกและเทคโนโลยีเสมือนส าหรับสื่อสารการกีฬาและสขุภาพ 
Graphic and Immersive Technology for  

Sports and Health Communication 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐาน หลักการด้านการออกแบบกราฟิก การฝึกใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
งานกราฟิกและเทคโนโลยีเสมือนส าหรับการสื่อสารเนื้อหาทางการกีฬาและสุขภาพผ่านสื่อมัลติแพลตฟอร์ม  
 Basic knowledge and principles of graphic design; practice of technology and computer program 
utilization for graphic design and immersive technology for sports and health content communication 
through audio-visual platforms. 
 

นศ 023039 การเขียนสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสารการกีฬา 
Creative Writing for Sports Communication 

3(2-2-5) 

 รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางการกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
ฝึกปฏิบัติงานเขียนบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ สารคดี บทบรรณาธิการ  
 Styles, methods, and creative writing techniques in various sports which appear in print media 
and online media; practice in writing articles, analysis, criticism, documentaries, editorials . 
 

นศ 042063 การสร้างสรรคเ์สียงในงานสื่อสมยัใหม่ 
     Sound Design and Creation for Modern Media 

3(2-2-5) 

 หลักการสร้างสรรค์เสียงเพื่อใช้งานสื่อประเภทต่าง ๆ การวางแผนเตรียมการผลิต และการฝึกฝนทักษะการผสม
เสียง เพื่อให้เกิดงานศิลปะของการสื่อความหมายในรายการประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว ข้อมู ลสาระ และบันเทิงทางวิทยุและ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
  Principles of sound creation for utilization of various media; planning for production 
preparation; and practice of mixing skills to achieve the arts of interpreting from various programs such 
as news, information, and entertainment via radio and television multi -platform. 
 

นศ 091040 ดนตรีและเสียงประกอบเพ่ือการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 
Music and Sound Effects for Digital Media Communication 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีเสียง การสื่อความหมาย การสื่อความ พื้นฐานการใช้ดนตรี  จังหวะ ท านอง เสียง ประกอบเทคนิควิธี                       
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตัดต่อ ล าดับเรียบเรียงเสียง จังหวะ ท านอง เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานการสื่อสารผ่านสื่อ
ดิจิทัล 
 Sound theory, sound interpretation, basics of music, rhythm, tune applying f or computer 
program, sound editing, sequence of sound arrangements, rhythm, tune applying for digital media 
communication. 
 

นศ 092058 การวางแผนเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัลทางการกีฬาและสุขภาพ 
Planning of Digital Media Creation for Sports and Health 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ประเภทของการวางแผน กระบวนการและขั้นตอนการวางแผน                
ในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อน าเสนอเนื้อหาทางการกีฬาและสุขภาพ และการน าแผนที่ก าหนดไว้ไปประยุกต์ปฏิบัติจริง  
 Meaning, significance, objectives, benefits, types of planning; processes and procedures                          
of planning in the production of digital media to present sports and health content; and applying the 
specified plan to actual situation . 
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นศ 092059 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลทางการกีฬา 
Digital Radio Program Production for Sports 

3(2-2-5) 

 กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจ ิทัล การใช้เครื ่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ทางเสียง               
และฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลในเนื้อหาทางการกีฬา  
 Process of digital radio program production; utilization of audio equipment and laboratory; and 
practice in production of digital radio program in sports content . 
 

นศ 053032 การเขียนเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา 
Writing for Advertisement and Sports Public Relations 

3(2-2-5) 

 หลักการและการฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬารูปแบบต่าง ๆ การเขียน                  
เพื่อการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน สื่อดิจิทัล รวมถึงการเขียนส าหรับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา  
          Principles and practicing on writing advertisement and sports public relation in various patterns, 
writing for press and digital media, as well as for sports marketing . 
 

นศ 062023 การถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Photography for Advertising Public Relations 

3(2-2-5) 

 หลักการ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ประเภทของภาพโฆษณาและประชาสัมพันธ์                   
การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแต่งภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
  Principles and techniques of photographing for advertising and public relations; types                                 
of advertising and public relations photos; photo features and arrangement including planning, 
equipment selection and presentation of photos . 
 

นศ 093029 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ืออุตสาหกรรมการกีฬา 
Integrated Marketing Communication for Sports Industry 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญ องค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การวางแผน และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด              
ต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าการสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการกีฬา  
 Meaning, importance, and components of integrated marketing communication; and various 
marketing communication tools in order to be able to apply in marketing communication to customers 
in the sports industry. 

นศ 093038 สื่อดิจิทัลเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา 
Digital Media for Advertising and Public Relations in Sports 

3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการ จริยธรรมทางสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคนิคการผลิตสื่อ การน าเสนอ                      
และการประเมินผลในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลทางการกีฬา  
 Concepts, principles and production techniques of digital media for advertising and public 
relations in sports; presentation, evaluation and ethics in the creation and dissemination of digital media 
for advertising and public relations in sports. 
 

นศ 093045 กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการกีฬา 
Sports Event Marketing 

3(2-2-5) 

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของกิจกรรมทางการตลาด ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรมทางการตลาด              
เพื่อการกีฬารูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินผลกิจกรรม
ทางการตลาด  
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 Definition, roles and importance of event marketing; pattern and process of event marketing, 
market situation and target group analysis and evaluation of event marketing . 

นศ 094060 การสร้างสรรค์เว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชันเพ่ือการสื่อสาร 
Website and Mobile Application Creation for Communication 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการสื่อแอพลิเคชัน ภาษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บ องค์ประกอบของการออกแบบ
เว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชัน โครงสร้างของเว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชัน ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาเว็บไซต์และโมบาย            
แอพลิเคชัน ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์เว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร  
 Concepts, theories and evolution of application media; languages in web design and 
development; website and mobile application design elements ; website and mobile application 
structure; important steps in website and mobile application development; practice of creating website 
and mobile application for communication . 
 

นศ 042064 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Script Writing for Multi-platform Television Program 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิดในการเขียนบท การวิเคราะห์รายการ และการสร้างสรรค์รายการประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว สารคดี 
ละคร มิวสิกวิดีโอ ปกิณกะ ฯลฯ ทางแพลตฟอร์มภาพและเสียง 
 Principles and concepts of scripts writing; program analysis and creation such as news, 
documentaries, dramas, music videos, miscellaneous, etc ., through audio-visual platform 
 

นศ 042040 การตัดต่อล าดับภาพและเสียงเพ่ืองานสื่อสารการกีฬา 
Editing for Visual and Audio Sports Communication 

3(2-2-5) 

 กระบวนการผลิตภาพ การตัดต่อ การล าดับภาพ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อเชิงโต้ตอบ รวมถึง                  
การจัดการและสร้างสรรค์เสียงเพื่อใช้ในการผลิตรายการกีฬารูปแบบต่าง  ๆ ได้ หลักการตัดต่อและล าดับภาพในงาน
ภาพยนตร์ หลักและทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในงานตัดต่อภาพยนตร์ การท าเทคนิค
พิเศษ การฝึกปฏิบัติตัดต่อล าดับภาพในงานภาพยนตร์  
 Production process of visual editing, visual sequencing, both in still visual; animation, interactive 
media including managing and creating sounds for use in the production of various sports programs; 
principles of editing and sequencing in movies; principles and theories of visual interpretation; computer 
program used for movie editing work special effects; practice in editing visual in movie . 
 

นศ 043065 การรายงานข่าววิทยแุละโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Multi-Platform Radio and Television News Reporting 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของข่าว การเขียนข่าวและการบรรณาธิการข่าวเบื้องต้น การปรับ รูปแบบการ
รายงานข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการผลิตและน าเสนอข่าวในยุคดิจิทัล  
 Meaning, significance, and values of news; journalism and editorial introduction to radio and 
television news reporting platform towards digital platforms; journalistic ethics in news production and 
presentation in digital era. 
 

นศ 043066 การออกแบบและผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Program Design and Production for Multi-platform Television 

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบและผลิตรายการทางแพลตฟอร์มภาพและเสียง การตัดต่อล าดับภาพและเสียง การท าเทคนิค
พิเศษ การบันทึกเสียง การออกอากาศ การก ากับรายการ การบริหารการผลิต และฝึกทดลองการผลิตรายการประเภทต่าง ๆ  
เช่น    มิวสิกวิดีโอ ละคร บันเทิง เกมโชว์ ปกิณกะ ฯลฯ  
 Principles of multi-platform television design and production; exploration of complex program 
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formats, directing and managing production in various programs of television : music video, drama, 
entertainment, game show, etc . 

นศ 043067 ภาพยนตร์สารคดีและสารคดีเชิงข่าวส าหรับโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 
Documentary Film and News Documentary for Multi-Platform 

3(2-2-5) 

  เทคนิค วิธีการ กระบวนการผลิตรายการประเภทภาพยนตร์สารคดีและสารคดีเชิงข่าว ฝึกปฏิบัติผลิตภาพยนตร์
สารคดีและสารคดีเชิงข่าวส าหรับน าเสนอผ่านแพลตฟอร์มภาพและเสียง  
 Techniques, methods and production processes of documentary film and news documentary; 
practice of producing documentary film and news documentary for via audio -visual platform 
presentation. 
 

พล 013152 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 
Innovation and Technology in Sports 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การสอนทางการกีฬามาเ ป็น
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ทางการกีฬา เรียนรู้การบูรณาการการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างง่ายไปประยุกต์ให้
เหมาะสมต่อบริบทในการจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ศึกษาผลของการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาไปใช้  
 Concepts, concepts of using innovation and technology; sports facilities and teaching tools as 
part of sports learning management; learn how to easily integrate innovation and technology to be 
suitable for the context of learning management and analysis; study the effects of sports innovation 
and technology. 
 

พล 013183 องค์การทางการกีฬาและการจัดการแข่งขัน 
Sports Organization and Competition Management 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ขอบข่ายและหน้าที่ขององค์การ
กีฬาทั้งในและต่างประเทศ วิธีการจัดการแข่งขันกีฬา การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ฝึกปฏิบัติการจัดการแข่งขัน  
 Study about definition, significance, principle, element, structure of organization, scope and 
function of domestic and foreign management method in sport events . 
 

พล 051328 กีฬาประเภททีม 
Team Sports 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาประเภททีม ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐาน 
เทคนิค              การเล่น กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาประเภททีมชนิดต่าง ๆ เช่น 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล ฮอกกี้  เบสบอล ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา  
 Meaning, history, team sports feature, team sport benefits, basic skill, techniques, rules, 
etiquettes, judgment, criticism of team sports competition as football, volleyball, basketball, handball, 
hockey, baseball, etc., and study at least 4 sports. 
 

พล 051329 กีฬาประเภทบุคคล 
Individual Sports 

3(2-2-5) 

        ความหมาย ประวัติ ลักษณะของกีฬาประเภทบุคคล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประเภทบุคคลทักษะพื้นฐาน เทคนิคการ
เล่น กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาบุคคลชนิดต่าง ๆ เช่น กรีฑา จักรยาน ยกน้ าหนัก แบดมินตัน 
ยิมนาสติก ยิงธนูฟันดาบ ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา 
        Meaning, history individual sports features, individual sports benefits, basic skill, techniques, rules, 
etiquettes, judgment, criticism of individual sports competition as athletics, cycling, weightlifting, badminton, 
gymnastics, archery, fencing, etc., and study at least 4 sports. 
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วิชาโครงงาน  
 
นศ 094061 โครงงานสื่อสารการกีฬา 

Sports Communication Project 
3(0-6-3) 

           ค้นคว้าข้อมูล เขียนโครงการ วางแผนการท างาน ด าเนินโครงงานทางการสื่อสารการกีฬาตั้งแต่กระบวนการผลิต                        
จนถึงการประเมินผลในกลุ่มเป้าหมายของโครงงาน 
 Information retrieval, project writing, planning and working on sports communication projects from 
processes of production to evaluation in relation to target audiences. 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)  
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education Program in Physical Education 

2. ช่ือปริญญา/สาขาวิชา ภาษาไทย  
ช่ือเต็ม    ศึกษาศาสตรบัณทติ (พลศึกษา)  
   Bachelor of Education (Physical Education) 
ช่ือย่อ    ศษ.บ. (พลศึกษา) 

B.Ed. (Physical Education)  
3. วิชาเอก  

  ไม่ม ี
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
5. ปรัชญาความส าคญัและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร  

5.1 ปรัชญา  
พลศึกษา พัฒนากาย ใจ อารมณ์สังคม และความมีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกาย 

และกีฬาเป็นเครื่องมือ 
5.2 ความส าคญั  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยยึด
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)พ.ศ.2562 และมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2562 ของคุรุสภา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา ความมีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การ
ออกก าลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ยึดหลักความร่วมมือกับสถานศึกษาและ
องค์กรชุมชนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ 

5.3 วัตถุประสงค์ 
   เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

5.3.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

5.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครูมีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครู 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ 

5.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ในด้านต่างๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาพลศึกษา 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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5.3.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อ 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน  ที่มีความ
แตกต่างกัน  

5.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 
 

6. รายละเอียดหลักสูตร  
6.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร                     ไม่น้อยกว่า                132 หน่วยกิต  
6.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                                ไม่น้อยกว่ำ              30 หน่วยกิต  
2) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน                                 ไม่น้อยกว่ำ              96 หน่วยกิต   
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                               ก าหนดให้เรียน           36 หน่วยกิต 
                2.1.1) รายวิชาชีพครู                       ก าหนดให้เรียน           24 หน่วยกิต 
                2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     ก าหนดให้เรยีน           12 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก                                 ไม่น้อยกว่า               60 หน่วยกิต 
     2.2.1) วิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า               60 หน่วยกิต 

 (1) วิชาเอกบังคับ                     ก าหนดให้เรียน          40 หน่วยกิต 
      (1.1) บังคับทฤษฎี               ก าหนดให้เรียน          22 หน่วยกิต 
      (1.2) บังคับปฏิบัติ               ก าหนดให้เรียน          18 หน่วยกิต 
 (2) วิชาเอกเลือก                       ไม่น้อยกว่า              20 หนว่ยกิต 
 
      (2.1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน   ไม่น้อยกว่า              8 หน่วยกิต  
      (2.2) กลุ่มวิชากลวิธีการฝึกกีฬา      ไม่น้อยกว่า            10 หน่วยกิต  
      (2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม      ไม่น้อยกว่า              2 หน่วยกิต                 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่ำ            6 หน่วยกิต  
6.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                         ไม่น้อยกว่ำ           30 หน่วยกิต  
1.1) กลุ่มวิชาภาษา               ไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต  

1.1.1) วิชาบังคับ              ก าหนดให้เรียน         6 หน่วยกิต  
      หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)  

มศ 041007 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา        3 (3-0-6)  
มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        3 (2-2-5)  

1.1.2) วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า              3 หน่วยกิต  
มศ 041008 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
มศ 041009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3 (3-0-6)  
มศ 042010 การอ่านเพื่อการสือ่สาร        3 (3-0-6)  
มศ 042011 วาทการ          3 (3-0-6)  
มศ 042012 การเขียนเพื่ออาชีพ         3 (3-0-6)  
มศ 051036 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3 (2-2-5)  
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มศ 052037 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (2-2-5)  
มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5)  
มศ 052039 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3 (2-2-5)  
มศ 052040 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      3 (2-2-5)  
มศ 052041 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน       3 (2-2-5)  
มศ 052042 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียภาพของชีวิต      3 (2-2-5)  
มศ 052043 ภาษาอังกฤษส าหรบักีฬาและการออกก าลังกาย     3 (2-2-5)  
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร        3 (2-2-5)  
มศ 082003 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 102004 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 152001 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 162003 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 172003 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 182003 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 192003 ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสาร       3 (2-2-5)  
มศ 232003 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร       3 (2-2-5)  

1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์      ไม่น้อยกว่ำ         6 หน่วยกิต  
1.2.1) วิชาบังคับ      ก าหนดให้เรยีน  3 หน่วยกิต  

มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบัณฑติอุดมคติไทย        3 (3-0-6)  
1.2.2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต  

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน        3 (3-0-6)  
มศ 012003 มนุษย์กับการเรียนรู้        3 (3-0-6)  
มศ 012004 การออกแบบชีวิต        3 (3-0-6)  
มศ 012005 ความงดงามของชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3 (3-0-6)  
มศ 022004 มนุษย์กับความตาย        3 (3-0-6)  
มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า       3 (3-0-6)  

1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์      ไม่น้อยกว่ำ        6 หน่วยกิต  
1.3.1) วิชาบังคับ                 ก าหนดให้เรียน    3 หน่วยกิต  

สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     3 (3-0-6)  
1.3.2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต  

สศ 031008 วิถีไทยกับการด ารงชีวิต        3 (3-0-6)  
สศ 031009 วิถีโลกกับการด ารงชีวิต        3 (3-0-6)  
สศ 032010 การศึกษากับสังคม        3 (3-0-6)  
สศ 032011 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์      3 (3-0-6)  
สศ 032012 อาเซียนศึกษา         3 (3-0-6)  
สศ 032013 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย        3 (3-0-6)  
สศ 052002 การเมืองการปกครองของไทย       3 (3-0-6)  
สศ 062004 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6)  
สศ 072007 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6)  

1.4) รำยวิชำกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่ำ         9 หน่วยกิต  
  1.4.1) วิชาบังคับ                 ก าหนดให้เรียน      6 หน่วยกิต  

วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3 (2-2-5)  
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วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน      3 (2-2-5)  
1.4.2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต  

วท 052002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต    3 (3-0-6)  
วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม         3 (3-0-6)  
วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้      3 (2-2-5)  
วท 112009 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน      3 (2-2-5)  
วท 112010 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน       3 (2-2-5)  
วท 112011 การสร้างและการประยุกต์ใช้สื่อประสม      3 (2-2-5)  
 

2) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  
2.1) กลุ่มวิชำชีพครู     ก ำหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต  

2.1.1) รายวิชาชีพครู    ก าหนดให้เรยีน  24 หน่วยกิต  
กศ 001004 ความสมัพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน      2 (1-2-3)  
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู      2 (1-2-3)  
กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู       3 (2-2-5)  
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร        2 (1-2-3)  
กศ 023029 วิทยาการจดัการเรยีนรู้        3 (2-2-5)  
กศ 032008 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้     3 (2-2-5)  
กศ 043018 การวัดและประเมนิผลการศึกษาและการเรียนรู้     3 (2-2-5)  
กศ 044019 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้      3 (2-2-5)  
กศ 051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู       3 (2-2-5)  

                    2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ก าหนดให้เรยีน 12 หน่วยกิต  
กศ 021030 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       1 2(120)  
กศ 022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       2 2(120)  
กศ 023032 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       3 2(120)  
กศ 024033 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       4 6(360)  

          2.2) กลุ่มวชิำเอก      ไม่น้อยกว่ำ       60 หน่วยกิต  
2.2.1) วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต  
    (1) วิชาเอกบังคับ    ก าหนดให้เรยีน   40 หน่วยกิต  
       (1.1) บังคับทฤษฎี    ก าหนดให้เรยีน   22 หน่วยกติ  

สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา        3 (3-0-6)  
พล 004042 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา      2 (1-2-3)  
พล 011141 ประวัติ ปรัชญาและหลักการพลศึกษา       2 (2-0-4)  
พล 011145 การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา    2 (1-2-3)  
พล 012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน       2 (1-2-3)  
พล 012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา       2 (1-2-3)  
พล 013146 การวัดและประเมนิผลพลศึกษา       2 (1-2-3)  
พล 013147 การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา      3 (2-2-5)  
พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด        2 (1-2-3)  
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย      2 (1-2-3)  

(1.2) บังคับปฏิบัติ    ก าหนดให้เรยีน   18 หน่วยกิต  
พล 031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา       2 (1-2-3)  
พล 031338 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย       2 (1-2-3)  
พล 031344 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก      2 (1-2-3)  
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พล 031348 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า       2 (1-2-3)  
พล 041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ      2 (1-2-3)  
พล 041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล       2 (1-2-3)  
พล 041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล      2 (1-2-3)  
พล 051344 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง      2 (1-2-3)  
พล 071123 ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ      2 (1-2-3)  

 
(2) วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 20 หน่วยกิต จำก (2.1) (2.2) และ (2.3) ดังน้ี  

(2.1) กลุ่มวชิำทักษะและกำรสอนกีฬำ           เลือกไม่น้อยกว่ำ              8 หน่วยกิต  
พล 031325 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ       2 (1-2-3)  
พล 031326 ทักษะและการสอนคาราเต-้โด       2 (1-2-3)  
พล 031327 ทักษะและการสอนกีฬาคูราช       2 (1-2-3)  
พล 031328 ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน        2 (1-2-3)  
พล 031329 ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส      2 (1-2-3)  
พล 031330 ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย       2 (1-2-3)  
พล 031331 ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด       2 (1-2-3)  
พล 031332 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส       2 (1-2-3)  
พล 031333 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส      2 (1-2-3)  
พล 031334 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน      2 (1-2-3)  
พล 031335 ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลตั      2 (1-2-3)  
พล 031336 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง       2 (1-2-3)  
พล 031337 ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ       2 (1-2-3)  
พล 031339 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า      2 (1-2-3)  
พล 031340 ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล       2 (1-2-3)  
พล 031341 ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก      2 (1-2-3)  
พล 031342 ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู       2 (1-2-3)  
พล 031343 ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน       2 (1-2-3)  
พล 031345 ทักษะและการสอนกีฬายูโด       2 (1-2-3)  
พล 031346 ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย       2 (1-2-3)  
พล 031347 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ       2 (1-2-3)  
พล 031349 ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ       2 (1-2-3)  
พล 031350 ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล       2 (1-2-3)  
พล 031351 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์      2 (1-2-3)  
พล 041115 ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้       2 (1-2-3)  
พล 041116 ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล         2 (1-2-3) 
พล 041118 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด     2 (1-2-3)  
พล 041119 ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล       2 (1-2-3)  
พล 041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล      2 (1-2-3)  
พล 041121 ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล       2 (1-2-3)  
พล 041122 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล       2 (1-2-3)  
พล 041124 ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล      2 (1-2-3)  
พล 041126 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด     2 (1-2-3)  
พล 041127 ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้       2 (1-2-3)  
พล 041128 ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม      2 (1-2-3)  
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พล 041129 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล      2 (1-2-3)  
พล 041130 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด      2 (1-2-3)  
พล 051345 ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย      2 (1-2-3)  
พล 051346 ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล      2 (1-2-3)  
พล 051347 ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า       2 (1-2-3) 
พล 051348 ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา      2 (1-2-3)  
พล 051349 ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ)      2 (1-2-3)  
พล 071120 ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี     2 (1-2-3)  
พล 071121 ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย     2 (1-2-3)  
พล 071122 ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน     2 (1-2-3)  
พล 071124 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า      2 (1-2-3)  
พล 071125 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3)  
พล 071126 ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว      2 (1-2-3)  

(2.2) กลุ่มวชิำกลวิธกีำรฝึกและกำรจัดกำรกฬีำ        ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต  
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา      2 (1-2-3)  
พล 033357 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ      2 (1-2-3)  
พล 033358 กลวิธกีารฝึกและการจัดการกีฬาคาราเต-้โด      2 (1-2-3)  
พล 033359 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาคูราช      2 (1-2-3)  
พล 033360 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน      2 (1-2-3)  
พล 033361 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาซอฟท์เทนนิส     2 (1-2-3)  
พล 033362 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบไทย      2 (1-2-3)  
พล 033363 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด      2 (1-2-3)  
พล 033364 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส      2 (1-2-3)  
พล 033365 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบลิเทนนสิ     2 (1-2-3)  
พล 033366 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน      2 (1-2-3)  
พล 033367 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาปันจักสีลัต      2 (1-2-3)  
พล 033368 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเปตอง      2 (1-2-3)  
พล 033369 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟันดาบ      2 (1-2-3)  
พล 033370 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย      2 (1-2-3)  
พล 033371 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ า     2 (1-2-3)  
พล 033372 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล      2 (1-2-3)  
พล 033373 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ าหนัก      2 (1-2-3)  
พล 033374 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธน ู     2 (1-2-3)  
พล 033375 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน      2 (1-2-3)  
พล 033376 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก      2 (1-2-3)  
พล 033377 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด      2 (1-2-3)  
พล 033378 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเรือพาย     2 (1-2-3)  
พล 033379 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาลลีาศ      2 (1-2-3)  
พล 033380 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ า      2 (1-2-3)  
พล 033381 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ     2 (1-2-3)  
พล 033382 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวู้ดบอล      2 (1-2-3)  
พล 033383 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์     2 (1-2-3)  
พล 043131 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาซอฟท์บอล      2 (1-2-3)  
พล 043132 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ     2 (1-2-3)  
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พล 043133 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด     2 (1-2-3)  
พล 043134 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเนตบอล      2 (1-2-3)  
พล 043135 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล     2 (1-2-3)  
พล 043136 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเบสบอล      2 (1-2-3)  
พล 043137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล      2 (1-2-3)  
พล 043138 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล      2 (1-2-3)  
พล 043139 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล     2 (1-2-3)  
พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล     2 (1-2-3)  
พล 043141 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด     2 (1-2-3)  
พล 043142 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้      2 (1-2-3)  
พล 043143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้ในรม่      2 (1-2-3)  
พล 043144 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล      2 (1-2-3)  
พล 043145 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอลชายหาด     2 (1-2-3)  
พล 053350 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง     2 (1-2-3)  
พล 053351 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาหมากรุกไทย     2 (1-2-3)  
พล 053352 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาหมากรุกสากล     2 (1-2-3)  
พล 053353 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากาบัดดี้      2 (1-2-3)  
   (2.3) กลุ่มวชิำเอกเลือกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี  
พล 003040 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า      2 (1-2-3)  
พล 003041 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสมรรถภาพทางกาย     2 (1-2-3)  
สข 011052 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน       3 (3-0-6)  
สข 012067 โภชนาการ         3 (3-0-6) 
 สข 011069 ความปลอดภยัในชีวิต        3 (3-0-6)  
สข 012070 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว       3 (3-0-6)  
พล 012144 พลศึกษาพิเศษ        2 (1-2-3)  
พล 013149 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางพลศึกษา     2 (1-2-3)  
พล 022153 การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น           2 (1-2-3)  
สข 023012 การจัดการเรียนรู้สขุศึกษา       3 (2-2-5)  
พล 073119 ค่ายพักแรม         2 (1-2-3)  
วท 083328 สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต      2 (1-2-3)  
วท 083329 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการกีฬาส าหรับครูพลศึกษา     2 (2-0-4)  
พล 084050 การสัมมนาทางพลศึกษา       2 (1-2-3)  
 

หมวดวิชำเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่ำ                       6 หน่วยกิต  
ก าหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 
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 7.  แผนกำรศึกษำ  
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคต้น 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
                                1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

มศ 021006 คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับบณัฑิตอุดมคตไิทย 3(3-0-6) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู 2.1.1) รายวิชาชีพครู 
     กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู      2(1-2-3) 

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) 
                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 

พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) 
สข 001015    กายวิภาคและสรีรวิทยา           3(3-0-6) 

                               2.2) วิชาเอก 2.2.2) กลุ่มวิชาเอกปฏิบตัิ (1) 2.2.2.1 ทักษะและการสอนกีฬา 
                                  (เลือกกลุ่มทักษะและการสอนกีฬา กลุม่ละ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 

พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรฑีา 2(1-2-3) 
พล 032443   ทักษะและการสอนกีฬายมินาสติก 2(1-2-3) 
พล 042175 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 

รวม 21 
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1) กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(2-2-5) 
                                1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง  3(3-0-6) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.1) รายวิชาชีพคร ู  
     กศ 051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู      3(2-2-5) 
                            2.1) วิชาชีพครู  2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
                            2.2) วิชาเอก  2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก  

พล 013149 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
                             2.2) วิชาเอก 2.2.2) กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติ  (1) 2.2.2.1 ทักษะและการสอนกฬีา 
                                  (เลือกกลุ่มทักษะและการสอนกีฬา กลุม่ละ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 

พล 042178  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
พล 032437   ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
พล 032449   ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 

รวม 19 
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ช้ันปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.1) รายวิชาชีพคร ู
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 
กศ 032009 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 

                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฏี  2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 
 พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

      พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรยีน 2(1-2-3) 
 พล 012156 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) 
พล 013134 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 

                                2.3) วิชาเลือกเพิ่มเติม  
พล 042153 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 
พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

รวม 21 
 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
                                1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสงัคม 3(3-0-6) 
                                1.4) กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

วท 112012 การเรยีนรู้สังคมดิจิทลักับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    2.1) วิชาชีพครู  2.1.1) รายวิชาชีพคร ู2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
กศ 021035 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 

                                 2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 
พล 072128 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) 

                                 2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก 
พล 073129 ค่ายพักแรม 2(1-2-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
พล 032431 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนสิ 2(1-2-3) 

รวม 20 
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ช้ันปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.1) รายวิชาชีพคร ู  

กศ 023029 วิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาทฤษฎ ี2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 
พล 011154   การเรยีนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา  2(1-2-3) 

       2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก 
สข 023012 การจัดการเรยีนรูสุ้ขศึกษา 2(1-2-3 

                                2.2) วิชาเอก  2.2.2) กลุ่มวิชาเอกปฏิบตั ิ2.2.2.2) ปฏิบัติเลือก (2) การตดัสินกีฬา 
พล xxxxxx การตัดสินกีฬา 2(1-2-3) 
พล xxxxxx การตัดสินกีฬา 2(1-2-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
พล 032446 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
พล 052368 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 

รวม 21 
 

ช้ันปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021036 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี  2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 

 พล 013146   การวัดและประเมินผลพลศึกษา 2(1-2-3) 
พล 013147   การจัดการเรยีนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 
สข 012091 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว  3(3-0-6) 

                               2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก  
พล 004046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2(1-2-3) 

                                2.2) วิชาเอก  2.2.2) กลุ่มวิชาเอกปฏิบตั ิ2.2.2.2) ปฏิบัติเลือก (2) การตัดสินกีฬา 
พล xxxxxx การตัดสินกีฬา 2(1-2-3) 
พล xxxxxx การตัดสินกีฬา 2(1-2-3) 

รวม 16 
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 ช้ันปีท่ี 4 ภาคต้น 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.1) รายวิชาชีพคร ู

กศ 044019 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 

สข 013081 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรยีน 3(2-2-5) 
สข 013084 การควบคุมและการป้องกันโรค 2(2-0-4) 

                                2.2) วิชาเอก 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกทฤษฎี 2.2.1.2) ทฤษฎีเลือก  
พล 084051 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

                               2.2 วิชาเอก 2.2.2) กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติ 2.2.2.2) ปฏิบัตเิลือก (3) กลวิธกีารฝึกกีฬา 
พล xxxxxx กลวิธีการฝึกกีฬา 2(1-2-3) 
พล xxxxxx กลวิธีการฝึกกีฬา 2(1-2-3) 

รวม 14 
 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1) วิชาชีพครู  2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021037 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(360) 
รวม 6 
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 8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
1) หมวดศึกษำท่ัวไป  

      1.1) กลุ่มวิชำภำษำ 
1.1.1) วิชำบังคับ  

มศ 041007         ภาษาไทยส าหรบัอุดมศึกษา        3 (3-0-6) 
    Thai for Higher Education   

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แสวงหาความรู้จากแหล่งสารนิเทศต่างๆ 
น าเสนอโดยบูรณาการทักษะทางภาษาอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร     

 
มศ 051035                               ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   3 (2-2-5)  

  English for Communication 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ  แนะน า

ตนเองและผู้อื่น การทักทายและกล่าวลา การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง ราคา สินค้า
หรืออาหาร การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ การขอและให้ความช่วยเหลือ  

1.1.2) วิชำเลือก  
มศ 041008      การใช้ภาษาไทย                             3 (3-0-6)  

   Thai Usage 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 

แสดงออกโดยบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน  การใช้
ภาษา  

 
มศ 041009                                       ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร         3 (3-0-6)  

Thai for Communication 
ความรู้เกี่ยวกับภาษา การสื่อสาร ภาษาต่างวัฒนธรรม ส านวนโวหาร การใช้ภาษาในสื่อประเภทต่าง ๆ  

คุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสารแสดงออกโดยบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณและ สร้างสรรค์  
 

มศ 042010          การอ่านเพื่อการสื่อสาร                  3 (3-0-6)  
         Reading for Communication  

ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน อ่านจับใจความส าคัญ อ่านตีความ แปลความ อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์  และ
ประเมินคุณค่าการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูกฝังรักการอ่าน  
 
มศ 042011      วาทการ                      3 (3-0-6)  

  Speech  
ความรู้เกี่ยวกับการพูด หลักการพูดรูปแบบต่าง ๆ การใช้ภาษา การใช้เสียง บุคลิกภาพกับการพูด มารยาทใน

การพูด ฝึกปฏิบัติการพูดในโอกาสต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างสร้างสรรค์  
 
มศ 042012         การเขียนเพื่ออาชีพ           3 (3-0-6)  
        Writing for Careers 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม  การเขียนโครงการ 
การเขียนบทความ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเขียนค ากล่าวในโอกาสต่างๆ  
 
มศ 051036        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 3 (2-2-5)            

 Fundamental English 
ฝึกการใช้ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ  
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มศ 052037     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (2-2-5) 
English Skill Development 

พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อจับใจความและหารายละเอียด  การหาความหมาย
ของค าจากบริบท การพัฒนาค าศัพท์โดยใช้ Prefixes และ Suffixes การสรุปความจากเรื่องที่ ฟังและอ่าน จากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 

 

มศ 052038    การพัฒนาทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ            3 (2-2-5)  
     English Listening and Speaking Skill Development 

ฝึกทักษะการฟังและการพูด หลักการออกเสียงฝึกจับใจความส าคัญ การจดบันทึกย่อ การสรุปความ การตอบ
ค าถาม ฝึกการพูดแสดงความคิดเห็น และอภิปรายจากเรื่องที่ฟัง  

 
มศ 052039     การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ            3 (2-2-5)  

          English Reading Skill Development 
ประเภทของการอ่าน ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านเพื่อสรุปความ การให้ความ คิดเห็น การ

อ่านเพื่อหารายละเอียด การหาความหมายของค าจากบริบท รวมถึงการอ่านเพื่อน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน  
 

มศ 052040    การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาองักฤษ       3 (2-2-5)  
          English Writing Skill Development 

ฝึกทักษะการเขียนประโยคประเภทต่าง ๆ การเขียนอนุเฉท (paragraph) โดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้าง 
ประโยคที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว การเขียนบรรยาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียน จดหมาย  

 
มศ 052041          ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                               3 (2-2-5) 

         English for Work 
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสมัครงาน การต้อนรับผู้มาเยือน การตอบและรับ  โทรศัพท์

การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานและองค์กร  
 
มศ 052042        ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียภาพของชีวิต       3 (2-2-5) 

English for Aesthetics of Life 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง เช่น เพลงและดนตรี  

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กิจกรรมนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยว สื่อสังคมออนไลน์  
 

มศ 052043    ภาษาอังกฤษส าหรับกีฬาและการออกก าลังกาย          3 (2-2-5) 
         English for Sports and Exercise 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูล การให้ค าแนะน า การออกค าสั่ง การบอกขั้นตอน เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
มศ 062004     ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร              3 (2-2-5)  

Japanese for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
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มศ 072013     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         3 (2-2-5)  
Chinese for Communication 

ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 

 
มศ 082003             ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         3 (2-2-5)  

Malay for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษามลายูทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
 

มศ 092004            ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร              3 (2-2-5)  
 French for Communication 

ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
 
มศ 102004           ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                 3 (2-2-5)  

German for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
 

มศ 152001            ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร          3 (2-2-5)  
Korean for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลีทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
 
มศ 162003             ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                3 (2-2-5)  

Laotian for Communication 
ค าศัพท์ส านวนประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาลาวท้ัง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  

 
มศ 172003           ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                3 (2-2-5)  

Cambodian for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาเขมรทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
 
มศ 182003     ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                    3 (2-2-5)  

Burmese for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาพม่าทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และ

เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา  
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มศ 192003          ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                   3 (2-2-5)  
Vietnamese for Communication 

ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาเวียดนามทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 

 
มศ 232003          ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร            3 (2-2-5)  

Tagalog for Communication 
ค าศัพท์ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาตากาล็อกทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
 

1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร ์ 
1.2.1) วิชำบังคับ  
 

มศ 021003           คุณธรรม จริยธรรม ส าหรบับัณฑิตอดุมคตไิทย           3 (3-0-6)  
Morality and Ethics forThai Ideal Graduates 

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ความจริง องค์ประกอบของชีวิต การด ารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์  การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยใช้หลักศาสนธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมี
สันติสุข  

 
1.2.2) วิชำเลือก  

มศ 012002     มนุษย์กับการพัฒนาตน            3 (3-0-6)  
Human and Self Development 

ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อการปรับตัวและการด าเนินชีวิตเข้ากับการ  
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
 
มศ 012003                มนุษย์กับการเรียนรู ้                                   3 (3-0-6)  

Human and Learning 
ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ ทักษะการคิด การฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การบ่ม

เพาะสภาวะจิตตื่นรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในและการด ารงชีวิตอยู่ใน  โลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข  
  
มศ 012004                  การออกแบบชีวิต            3 (3-0-6)  

Life Design 
ความหมาย และความส าคัญของการออกแบบชีวิตความสุขที่แท้จริงของชีวิต ค้นหาความหมายและ  คุณค่า

ของชีวิต การเปิดโลกทัศน์และการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพื่อให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง  การก าหนด
เป้าหมายของชีวิต ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชีวิตประสบความส าเร็จ แนวทางการด าเนินชีวิตสู่เป้าหมาย อย่างมีความสุข การ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพตน  

 
มศ 012005             ความงดงามของชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 

Beauty of Life in Multicultural Society 
คุณค่าความงามองค์ประกอบของความงามในศิลปะมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ เรียนรู้คุณค่าความ งาม 

การสัมผัสความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  
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มศ 022004                มนุษย์กับความตาย          3 (3-0-6)  
Human and Death 

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และความตาย วิธี
ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิต หลักการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย 
ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัวตาย วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย รูปแบบการตายที่ดี พิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความตาย และ
วิธีการปลอบโยน แนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ การให้ก าลังใจแก่ ผู้สูญเสีย  

 
มศ 122002          สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                    3 (3-0-6)  

Information for Study Skill 
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการ

รับรู้สารสนเทศ ก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงส าหรับการเขียนรายงานและภาค นิพนธ์ และการใช้สารสนเทศ
อย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

 
1.3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร ์ 

1.3.1) วิชำบังคับ  
สศ 071006           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพัฒนาสังคม           3 (3-0-6)  

Sufficient Philosophy and Social Development 
แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา เศรษฐกิจที่ผ่าน

มา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน  ระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และ
ประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการตาม พระราชด าริ  

 
1.3.2 วิชำเลือก  

สศ 031008             วิถีไทยกับการด ารงชีวิต            3 (3-0-6)  
Thai Society and Living 

ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในสังคมไทย  
สภาพปัญหาสังคม พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ  ด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
สศ 031009                        วิถีโลกกับการด ารงชีวิต             3 (3-0-6)  

Global Society and Living 
อารยธรรมของโลก ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์และผลกระทบ ของโลกาภิวัตน์ 

ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ผลกระทบที่มี
ต่อสังคมไทยและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  

 
สศ 032010                 การศึกษากับสังคม            3 (3-0-6)  

Education and Society 
ความส าคัญของการศึกษากับสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษา กับสังคมและ การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม ปัญหาการศึกษาในสังคม  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับสังคมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ วิธีการ จัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางในการใช้การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา ทางสังคม  
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สศ 032011                ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์          3 (3-0-6)  
Arts and Sciences for Human Development 

มนุษย์ภาพในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ส าคัญ  ทางด้าน
ศิลปะของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ  เหตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหา การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ์ สถานการณ์ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมและรู้จักประยุกต์ความรู้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา  

 
สศ 032012       อาเซียนศึกษา                    3 (3-0-6)  

ASEAN Studies 
พัฒนาการของชาติๆในอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้

เกิดการบูรณาการกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชมคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทความส าคัญในปัจจุบัน และแนวโน้ม
อนาคต  

 
สศ 032013                           ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย          3 (3-0-6)  

Thai Local Wisdom 
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู้ด้วย  ตนเองในท้องถิ่นต่างๆ 
สามารถช้ีให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอด  ชีวิต สร้างทักษะวิธีในการ
แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง  

 
สศ 052002          การเมืองการปกครองของไทย                      3 (3-0-6)  

Thai Politics and Government 
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการ ปกครองใน 

พ.ศ.2475 การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง  ปัญหาทางการ
เมืองไทย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตย ระบบตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐใน รัฐธรรมนูญ  

 
สศ 062004             กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                      3 (3-0-6)  

Law in Daily Life 
หลักกฎหมายทั่วไป พื้นฐานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป  
 

สศ 072007         เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                      3 (3-0-6)  
Economics in Daily Life 

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา  
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆของมนุษย์  

 
 
3.1 ) กลุม่วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  

1.4.1) วิชำบังคับ  
 

วท 051001             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน         3 (2-2-5)  
Science and Technology in Daily Life 

ธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงงานวิทยาศาสตร์ และน ามาประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 



 141 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

วท 091005                คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน           3 (2-2-5)  
Mathematics and Statistics in Daily Life 

ความส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น การค านวณอัตราส่วน 
ร้อยละ คณิตศาสตร์การเงิน ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
1.4.2 วิชำเลือก  

วท 052002     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต           3 (3-0-6)  
Science and Technology for Quality of Life Development 

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความ 
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง  

 
วท 062002              มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3 (3-0-6)  

Human and Environment 
ความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  

มลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยใช้ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 
วท 112008        เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้        3 (2-2-5)  

Information Technology for Learning 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้ งาน

ข้อมูล การจัดท ารายงาน การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ภัยคุกคาม ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมที่  เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
วท 112009    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน         3 (2-2-5)  

Package Software Usage in Daily Life 
ประโยชน์ของโปรแกรมส าเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป และการประยุกต์ใช้งาน  โปรแกรม

ส าเร็จรูปในชีวิตประจ าวัน  
 

วท 112010        เทคโนโลยสีมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน         3 (2-2-5)  
Modern Technology in Daily Life 

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี  ใน
อนาคต ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและธรรมชาติ  
 
วท 112011      การสร้างและการประยุกต์ใช้สื่อประสม          3 (2-2-5)  

Multimedia Creation and Application 
ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสมในปัจจุบัน หลักการออกแบบ ผลิตสื่อประสมและการน า  สื่อ

ประสมมาประยุกต์ใช้  
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2) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  
2.1) กลุ่มวิชำชีพคร ู 

2.1.1) รำยวิชำชีพคร ู 
 

กศ 001004                 ความสมัพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน          2 (1-2-3)  
Family and Community Engagement 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การช้ีน า ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้  ความรู้สู่
ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโรงเรียน บ้าน ชุมชน และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการ น าศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน  
 
กศ 011017    ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู          2 (1-2-3)  

Educational Philosophy and Professional Teachers Characterization 
หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณ  ความ

เป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การประพฤติตนตาม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อความ เปลี่ยนแปลงตาม
โลกสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 บทบาทหน้าท่ีภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแล ช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  

  
กศ 012018          ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู                     3 (2-2-5)  

Language and Communication for Teachers 
ความส าคัญของภาษาและการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครูภาษากาย                 

ภาษาในสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย  ในสื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของ ผู้เรียน 

  
กศ 022028      การพัฒนาหลักสตูร          2 (1-2-3)  

Curriculum Development 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา  ขั้น

พื้นฐาน หลักสูตรการอาชีวศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรระดับ  
สถานศึกษาและระดับช้ันเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและน าผล  การ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ  
 
กศ 023029     วิทยาการจัดการเรยีนรู้           3 (2-2-5)  

Methodologies of Learning Management 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ศาสตร์การสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ ด้วย

รูปแบบหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความสุขโดย ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การออกแบบแผนการ จัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การทดลองสอนใน สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การวิเคราะห์
ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  
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กศ 032008          เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้            3 (2-2-5)  
Digital Technology for Development of Learning Innovation 

แนวคิด หลักการ การประเมินสื่อ สารสนเทศ การสืบค้น การจัดการและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) การพัฒนาทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล การออกแบบ
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  

 
กศ 043018        การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้        3 (2-2-5)  

Education Measurement and Evaluation and Learning 
แนวคิด หลักการ เทคนิคในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ออกแบบและประเมินผล  เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล สถิติที่ใช้ในการวัด และ
ประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คุณธรรมของผู้ประเมิน การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ  ประเมินผล
เพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา การ
ออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประกัน คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  

 
กศ 044019             การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้              3 (2-2-5)  

Research and Innovation for Learning Development 
มโนทัศน์การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  และ

พัฒนาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การน านวัตกรรม และผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

 
กศ 051013     จิตวิทยาส าหรับครู                   3 (2-2-5)  

Psychology for Teacher 
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาให้ค าปรึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ จัดการ

เรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทาง  อารมณ์และ
ทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม พัฒนาการตามความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
2.1.2) ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  
 

กศ 021030         ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              2 (120)  
Internship in School 1 

ปฏิบัติงานหน้าท่ีผู้ช่วยครูในสถานศึกษา การช่วยงานครูประจ าชั้น การควบคุมดูแลนักเรียนทั้งในและ นอกช้ัน
เรียน การเป็นผู้น ากิจกรรม การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ประเมินในการดูแลช่วยเหลือและ  แก้ปัญหา
นักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดโครงการและกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และ ชุมชน การประมวล
ความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา การบันทึกและ สะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง การศึกษา  
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กศ 022031         ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                       2 (120)  
Internship in School 2 

ปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการเรียนรู้  การวางแผน 
การออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้สื่อการเรียนรู้และ เทคโนโลยีดิจิทัล การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การสื่อสารเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การเสริมสร้างความสุขใน การเรียน การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา การบันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา  

 
กศ 023032         ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3            2 (120) 

Internship in School 3 
ปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การวางแผน การออกแบบการสอน สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี  ดิจิทัล 

และการวัดประเมินผลในรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการช้ัน เรียน การ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน การรวบรวมสังเคราะห์  ความรู้ที่ได้รับจาก
สถานศึกษา การบันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงาน การปฏิบัติงาน และการ
สัมมนาทางการศึกษา  
 
กศ 024033     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                      6 (360)  

Internship in School 4 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการ  เรียนรู้ 

การศึกษาค้นคว้าและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็น นวัตกร การ
ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม การร่วมมือชุมชนหรือ ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกตาม  ยุคสมัย การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และการสัมมนาทางการศึกษา  

 
2.2) กลุ่มวิชำเอก  

2.2.1) วิชำเอก  
(1) วิชำเอกบังคับ  

(1.1) บังคับทฤษฎ ี 
สข 001012             กายวิภาคและสรีรวิทยา          3 (3-0-6)  

Anatomy and Physiology 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกาย เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้ม ร่างกาย 

ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของระบบในร่างกาย และการดูแลรักษา 

 
พล 004042     ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศกึษา          2 (1-2-3)  

English for Physical Education Profession 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับศัพท์และส านวนทางด้านพล  ศึกษา 

กีฬา นันทนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาวะ  
 
พล 011141       ประวัติ ปรัชญาและหลักการพลศึกษา                  2 (2-0-4)  

Philosophy and Principles of Physical Education 
แนวคิด หลักการ คุณธรรม จริยธรรมทางพลศึกษา ปรัชญา วิวัฒนาการของการพลศึกษา แนวคิดที่มี อิทธิพล

ต่อการพลศึกษาและกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ นโยบาย แผนพัฒนากีฬาชาติ แผนการศึกษาของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพลศึกษา ความสัมพันธ์ของวิชาชีพพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และโอลิมปิกศึกษากับศาสตร์ พระราชา  
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พล 011145   การเรยีนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา            2 (1-2-3)  
Motor Skill learning and Kinesiology in Physical Education 

แนวคิด หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น องค์ประกอบการเรียนรู้ ทักษะการเคลื่อนไหว การฝึกทักษะ เคลื่อนไหว
ตามพัฒนาการของเด็ก การน าหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในกิจกรรมพลศึกษา  

 
พล 012143       การบรหิารพลศึกษาในโรงเรียน                      2 (1-2-3)  

Physical Education Administration in School 
ความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดและการบริหารพลศึกษา การจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียน  การ

จัดการแข่งขันกีฬา ประเด็นและแนวโน้มทางพลศึกษา กฎหมายทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 

พล 012150      การบาดเจ็บทางการกีฬา          2 (1-2-3)  
Sport Injuries 

แนวคิด หลักการ การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา สภาพของการบาดเจ็บ สาเหตุ  ของ
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การจ าแนกการบาดเจ็บตามชนิดของกีฬาและอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ การป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลตามลักษณะของการบาดเจ็บ การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การบาดเจ็บทาง กีฬาและการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR)  

 
พล 013146     การวัดและประเมินผลพลศึกษา                      2 (1-2-3)  

Assessment in Physical Education 
แนวคิด หลักการ การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา การวิเคราะห์และ

การสร้างแบบทดสอบ การจัดเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การด าเนินการทดสอบทางพลศึกษา  การประเมินผลการ
ทดสอบ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  

 
พล 013147          การจัดการเรียนรู้พลศึกษา                                  3 (2-2-5)  

Physical Education Learning Management  
แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา สาระการ

เรียนรู้ทางพลศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ทางพลศึกษา ความหมาย ขอบข่าย 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสอนพลศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ทางพลศึกษา 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมการสอน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ วิธีสอนพลศึกษา ทักษะและ
เทคนิคการสอนพลศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริง การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการ เรียนรู้ทางพลศึกษา  

 
พล 072118            ลูกเสือและยุวกาชาด            2 (1-2-3)  

Boy Scouts and Red Cross Youth 
แนวคิด หลักการลูกเสือและยุวกาชาด คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและคณะกรรมการยุวก าชาด 

หลักสูตรและการด าเนินงานลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียน กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด กิจกรรมลูกเสือและยุว
กาชาด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาด การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา  

 
วท 083327              สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย                 2 (1-2-3)  

Sport Physiology and Exercise 
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักกีฬา การท างานของระบบ  ไหลเวียน

โลหิต ระบบหายใจ ระบบกล้าม เนื้อระบบประสาท และระบบกระดูก ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อ  สภาพทาง
ร่างกาย ข้อควรระวังในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
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(1.2) บังคับปฏิบัต ิ 
 

พล 031324         ทักษะและการสอนกีฬากรฑีา               2 (1-2-3)  
Track and Field Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู่และลาน การจัดการเรียนรู้ทักษะกรีฑา โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่ง
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกรีฑาส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031338        ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย           2 (1-2-3)  

Muay Thai Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่งอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง  กาย การใช้
กิจกรรมกีฬามวยไทยส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031344        ทักษะและการสอนกีฬายมินาสติก                  2 (1-2-3)  

Gymnastics Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬายิมนาสติก การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิมนาสติก โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกีฬายิมนาสติก ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031348      ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า            2 (1-2-3)  

Swimming Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาว่ายน้ า การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่งอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง  กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาว่ายน้ า ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 

 
พล 041117                 ทักษะและการสอนกฬีาเซปักตะกร้อ          2 (1-2-3)  

Sepak Takraw Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย การใช้
กิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041123           ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล                    2 (1-2-3)  

Football Skill and Instruction   
ปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล การจดัการเรยีนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                    

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอล ส าหรับการเรยีนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041125                  ทักษะและการสอนกฬีาวอลเลย์บอล                  2 (1-2-3)  

Volleyball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย การใช้
กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
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พล 051344       ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง                2 (1-2-3) 
Krabi-Krabong Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกระบี่กระบอง การจัดการเรียนรู้ทักษะกระบี่กระบอง โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่ง
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกระบี่กระบอง ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
 
พล 071123             ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ     2 (1-2-3)  

Rhythmic Activity Skill and Instruction 
. ปฏิบัติทักษะกิจกรรมประกอบจังหวะ การจัดการเรียนรู้ทักษะกิจกรรมประกอบจังหวะ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการเรียนรู้กติกาและการตัดสินกิจกรรม เข้าจังหวะ การ
ออกแบบกิจกรรมการฝึก การวางแผนการจัดโปรแกรมส าหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกิจกรรม เข้าจังหวะ 
 

 (2) วิชำเอกเลือก  
(2.1) กลุ่มวชิำทักษะและกำรสอนกีฬำ  
 

พล 031325        ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ                 2 (1-2-3)  
Golf Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬากอล์ฟ การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้กิจกรรมกีฬา
กอล์ฟ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031326          ทักษะและการสอนคาราเต-้โด        2 (1-2-3)  

Karate-Do Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะคาราเต้-โด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาคาราเต้-โด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การใช้กิจกรรมคาราเต้ -โดส าหรับ การเรียนและ
การออกก าลังกาย  

 
พล 031327           ทักษะและการสอนกีฬาคูราช       2 (1-2-3)  

Kurash Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาคูราช การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาคูราช โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวย ความ

สะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้ กิจกรรมกีฬา
คูราชส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 
พล 031328         ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน                 2 (1-2-3)  

Cycling Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาจักรยาน การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาจักรยาน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง  กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาจักรยานส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031329                  ทักษะและการสอนกฬีาซอฟท์เทนนิส                2 (1-2-3)  

Soft Tennis Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาซอฟเทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่  เกี่ยวข้อง 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาซอฟท์เทนนิสส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
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พล 031330         ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย                 2 (1-2-3)  
Thai Sword Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาดาบไทย การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาดาบไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่ง อ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรม
กีฬาดาบไทยส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031331     ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด       2 (1-2-3)  

Taekwondo Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเทควันโด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทควันโด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่ง  

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้
กิจกรรมกีฬาเทควันโดส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031332          ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส                  2 (1-2-3)  

Tennis Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิส การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                     

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาเทนนิสส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031333                ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส      2 (1-2-3)  

Table Tennis Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031334                      ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน                  2 (1-2-3)  

Badminton Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแบดมินตัน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาแบดมินตันส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031335                  ทักษะและการสอนกฬีาปันจักสีลตั           2 (1-2-3) 

Pencak Silat Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาปันจักสีลัต การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาปันจักสีลัต โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาปันจักสีลัตส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031336          ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง       2 (1-2-3)  

Petanque Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเปตอง การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเปตอง โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความ

สะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง  กาย การใช้กิจกรรม
กีฬาเปตองส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
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พล 031337          ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ       2 (1-2-3)  
Fencing Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาฟันดาบ การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟันดาบ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สิ่งอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง  กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาฟันดาบส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031339          ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า       2 (1-2-3)  

Wrestling Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬามวยปล้ าการจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยปล้ าโดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                     

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
การใช้กิจกรรมกีฬามวยปล้ าส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031340                   ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล      2 (1-2-3)  

Boxing Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬามวยสากล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยสากล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                      

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขันการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬามวยสากลส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 

  
พล 031341       ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก                  2 (1-2-3)  

Weightlifting Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬายกน้ าหนัก การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายกน้ าหนกั โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง                  

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬายกน้ าหนักส าหรับการเรยีนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031342                 ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู        2 (1-2-3)  

Archery Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬายิงธนู การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิงธนู โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ งสิ่งอ านวย                     

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการใช้กิจกรรม
กีฬายงิธนูส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031343          ทักษะและการสอนกีฬายิงปนื          2 (1-2-3)  

Shooting Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬายิงปืน การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิงปืน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวย ความ

สะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการใช้กิจกรรมกีฬายิง
ปืนส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031345            ทักษะและการสอนกีฬายูโด          2 (1-2-3)  

Judo Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬายูโด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายูโ ด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องสิ่งอ านวย                 

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการใช้กิจกรรม
กีฬายูโดส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
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พล 031346                          ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย         2 (1-2-3)  
Rowing Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาเรือพาย การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเรือพาย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                    
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาเรือพายส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

  
พล 031347         ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ                          2 (1-2-3)  

Dance Sport Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาลีลาศ การจัดการเรียนรู้ทักษะลีลาศ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่ง อ านวย           

ความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรม
กีฬาลีลาศส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031349                ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ                  2 (1-2-3)  

Wushu (Sanshou) Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขันการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายการใช้กิจกรรมกีฬาวูซูประลองยุทธส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031350         ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล          2 (1-2-3)  

Woodball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาวู้ดบอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวู้ดบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                     

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาวู้ดบอลส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 031351                 ทักษะและการสอนกฬีาแอโรบิกดานซ์        2 (1-2-3)  

Aerobic Dance Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะแอโรบิกดานซ์การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพทางกาย การ
ใช้กิจกรรมแอโรบิกดานซ์ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041115          ทักษะและการสอนกีฬากาบดัดี้         2 (1-2-3)  

Gabaddi Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬากาบัดดี้การจัดการเรียนรู้กีฬากาบัดดี้โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสิ่งอ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย กติกาและการตัดสินกีฬากาบัดดี้การออกแบบกิจกรรมการฝึก การวางแผนการ จัดโปรแกรมส าหรับ
การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากาบัดดี้  

 
พล 041116        ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล                         2 (1-2-3)  

Softball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาซอฟท์บอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาซอฟบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาซอฟท์บอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
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พล 041118             ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด          2 (1-2-3)  
Beach Sepak Takraw Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด โดยใช้  หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การ  สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 

 
พล 041119         ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล            2 (1-2-3)  

Netball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเนตบอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเนตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาเนตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041120       ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล               2 (1-2-3)  

Basketball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยใช้หลักการทฤษฎี                        

ที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม  สมรรถภาพ
ทางกาย การใช้กิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041121         ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล            2 (1-2-3)  

Baseball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาเบสบอล การจัดการเรยีนรู้ทักษะกีฬาเบสบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิง่ อ านวย

ความสะดวกและความปลอดภยัในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขนั การสร้างเสรมิสมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรม
กีฬาเบสบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
 
พล 041122          ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล           2 (1-2-3)  

Futsal Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตซอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เ กี่ยวข้อง                    

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย              
การใช้กิจกรรมกีฬาฟุตซอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041124                 ทักษะและการสอนกฬีารักบี้ฟุตบอล                     2 (1-2-3)  

Rugby Football Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎี                        

ที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพ
ทางกาย การใช้กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041126          ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด          2 (1-2-3)  

Beach Volleyball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยใช้หลักการ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 
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พล 041127           ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้           2 (1-2-3)  
Hockey Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาฮอกกี้การจดัการเรียนรู้ทักษะกีฬาฮอกกี้ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวย ความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้ กิจกรรมกีฬา
ฮอกกี้ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041128                 ทักษะและการสอนกฬีาฮอกกี้ในร่ม                          2 (1-2-3)  

Indoor Hockey Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การใช้
กิจกรรมกีฬาฮอกกี้ในร่มส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 

 
พล 041129        ทักษะและการสอนกีฬาแฮนดบ์อล                        2 (1-2-3)  

Handball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาแฮนด์บอล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแฮนด์บอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง            

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง กาย การ
ใช้กิจกรรมกีฬาแฮนด์บอลในร่มส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 041130             ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด         2 (1-2-3)  

Beach Handball Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด โดยใช้หลักการ ทฤษฎี            

ที ่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริม สมรรถภาพ
ทางกาย การใช้กิจกรรมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
 
พล 051345                 ทักษะและการสอนกฬีาหมากรุกไทย                 2 (1-2-3)   

Thai Chess Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะหมากรุกไทย การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากรุกไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง     สิ่ง

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การใช้กิจกรรมหมากรุกไทย  ส าหรับการ
เรียน  

 
พล 051346       ทักษะและการสอนกีฬาหมากรกุสากล                  2 (1-2-3)  

Chess Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะหมากรุกสากล การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากรุกสากล โดยใช้หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง               

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การใช้กิจกรรมหมากรุก  สากลส าหรับ
การเรียน  

 
พล 051347           ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า           2 (1-2-3)  

Scuba Diving Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะด าน้ า การจัดการเรียนรู้ทักษะด าน้า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความ  สะดวก

และความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการใช้กิจกรรมด าน้ าส าหรับ
การเรียนและการออกก าลังกาย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อนคือ ทักษะและการสอนว่ายน้ า) 
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พล 051348                  ทักษะและการสอนกฬีาปีนหน้าผา           2 (1-2-3)  
Rock Climbing Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะกีฬาปีนหน้าผา การจัดการเรียนรู้ทักษะปีนหน้าผา โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง                   
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กติกาและการตัดสิน การวางแผนการจัดโปรแกรมส าหรับการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา  

 
พล 051349            ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ)           2 (1-2-3)  

(“Go”) Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกีฬาหมากล้อม (โกะ) การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม (โกะ) โดยใช้หลักการ ทฤษฎี ที่

เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การใช้กิจกรรม  หมากล้อม 
(โกะ) ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 071120                 ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี           2 (1-2-3)  

Calisthenics Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะกายบริหารประกอบดนตรีการฟังจังหวะดนตรี การจัดระเบียบแถว การปรับขบวนและ  แนวคิด

สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ทักษะกายบริหารประกอบดนตรีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรมกายบริหารประกอบ ดนตรีส าหรับการเรียนและ
การออกก าลังกาย  

 
พล 071121            ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย           2 (1-2-3)  

Thai Folk Plays Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะการเล่นและการเป็นผู้น าการละเล่นพื้นเมืองของไทย การจัดการเรียนรู้ทักษะการเล่นและ  การ

เป็นผู้น าการละเล่นพื้นเมืองของไทย อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการ  เล่น การ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนเมืองของไทยส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
 
พล 071122           ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน        2 (1-2-3) 

ASEAN Folk Plays Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะการเล่นและการเป็นผู้น าการละเล่นพื้นเมืองของอาเซียน การจัดการเรียนรู้ทักษะการเล่น และ

การเป็นผู้น าการละเล่นพ้ืนเมืองของอาเซียน อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัย ในการเล่น 
การประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนเมืองของอาเซียนส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
 
พล 071124               ทักษะและการสอนเกมและเกมน า         2 (1-2-3)  

Games and Lead-Up Games Skill and Instruction 
ปฏิบัติการเล่นเกมและการเป็นผู้น าเกม การเป็นผู้น าเกม การจัดการเรียนรู้การเล่นเกมและการเป็น  ผู้น าเกม 

สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น มารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกม การประยุกต์ใช้กิจกรรม
เกมและเกมน าส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
พล 071125                  ทักษะและการสอนลลีาศเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3)  

Social Dance Skill and Instruction 
ปฏิบัติทักษะลีลาศตาม ประเภท การจับคู่ การเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนการเรียนรู้จังหวะดนตรีของ การ

ลีลาศในจังหวะต่างๆ การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาลีลาศ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและ  ความ
ปลอดภัยในการลีลาศ การใช้กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย 
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พล 071126               ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว                  2 (1-2-3)  
Self Defense Skill and Instruction 

ปฏิบัติทักษะการป้องกันตัว กลวิธีการป้องกันตัว การจัดการเรียนรู้ทักษะศิลปะการป้องกันตั ว                       
โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเล่น กฎ กติกาและการแข่งขัน การ 
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้กิจกรรมศิลปะการป้องกันตัวส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

 
 (2.2) กลุ่มวิชำกลวิธีกำรฝึกและกำรจัดกำรกีฬำ  
 

พล 033356    กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา                  2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Track and Field 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           
และการจัดการกีฬากรีฑา (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา)  

 
พล 033357                กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬากอล์ฟ                      2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Golf 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬากอล์ฟ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ)  
 
พล 033358           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาคาราเต-้โด                     2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Karate-Do 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก         

และการจัดการกีฬาคาราเต้-โด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาคาราเต้ -โด) 
 
พล 033359              กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาคูราช                2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Kurash 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬาคูราช (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาคูราช)  
 

พล 033360                กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาจักรยาน                      2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Strategies in Cycling 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               
และการจัดการกีฬาจักรยาน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน)  
พล 033361            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาซอฟท์เทนนิส                  2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Soft Tennis 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬาซอฟท์เทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส)  
 
พล 033362              กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบไทย                        2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Thai Sword 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก             

และการจัดการกีฬาดาบไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย)  
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พล 033363              กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด              2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Taekwondo 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              
และการจัดการกีฬาเทควันโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด) 

  
พล 033364      กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส                      2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Tennis 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก         

และการจัดการกีฬาเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส)  
 
พล 033365           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาเทเบลิเทนนิส             2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Table Tennis 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก และการ

จัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส)  
 
พล 033366         กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน             2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Badminton 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก และ

การจัดการกีฬาแบดมินตัน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน)  
 
พล 033367            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาปันจักสลีัต             2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Pencak Silat 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอนการวางแผนการฝึก                 

และการจัดการกีฬาปันจักสีลัต (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต)  
 

พล 033368              กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเปตอง              2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Petanque 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก             
และการจัดการกีฬาเปตอง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง)  
 
พล 033369          กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟันดาบ                       2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Fencing 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก                

และการจัดการกีฬาฟันดาบ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ)  
พล 033370            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬามวยไทย               2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Muay Thai 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬามวยไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย)  
 
พล 033371              กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ า            2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Wrestling 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก                

และการจัดการกีฬามวยปล้ า(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า)  



 156 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

พล 033372     กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล                   2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Boxing 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              
และการจัดการกีฬามวยสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล)  
 
พล 033373           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬายกน้ าหนัก                       2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Weightlifting 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก             

และการจัดการกีฬายกน้ าหนัก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก)  
 
พล 033374       กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬายิงธนู             2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Archery 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก            

และการจัดการกีฬายิงธนู (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู)  
 
พล 033375               กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน                             2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Shooting 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก            

และการจัดการกีฬายิงปืน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน)  
 
พล 033376            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬายิมนาสติก            2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Gymnastics 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬายิมนาสติก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก)  
 
พล 033377                กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬายโูด                          2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Judo 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การ วางแผนการฝึก             

และการจัดการกีฬายูโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายูโด)  
 
พล 033378                กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาเรือพาย                               2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management Rowing 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาเรือพาย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย)  

พล 033379                กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาลลีาศ                2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Dance Sports 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก                
และการจัดการกีฬาลีลาศ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ)  

 
พล 033380          กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ า              2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Swimming 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาว่ายน้ า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า)  
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พล 033381        กลวิธีการฝึกและการจัดการกฬีาวูซูประลองยุทธ                       2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Wushu (Sanshou) 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              
และการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ) 

  
พล 033382         กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวู้ดบอล                     2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Woodball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาวู้ดบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล)  
 
พล 033383   กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์                           2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Aerobic Dance 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           

และการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์)  
 
พล 043131           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาซอฟท์บอล            2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Softball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก            

และการจัดการกีฬาซอฟท์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล)  
 
พล 043132      กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาเซปักตะกร้อ                          2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Sepak Takraw 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก            

และการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ)  
 

 พล 043133  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด                 2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Beach Sepak Takraw 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอนการวางแผนการฝึก              
และการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 
ชายหาด)  
 
พล 043134             กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเนตบอล                    2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Netball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การ วางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาเนตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล)  
 
พล 043135           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาบาสเกตบอล                       2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Basketball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก                

และการจัดการกีฬาบาสเกตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล)  
 
 
 
 



 158 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

พล 043136             กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเบสบอล                     2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Baseball 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           
และการจัดการกีฬาเบสบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล)  
 
พล 043137    กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟตุซอล          2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Fusal 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก          

และการจัดการกีฬาฟุตซอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล)  
 
พล 043138    กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟตุบอล           2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Football 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล)  
 

พล 043139          กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล           2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Rugby Football 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก          
และการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล)  

 
พล 043140            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาวอลเลย์บอล                             2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Volleyball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล)  
 
พล 043141                     กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด                  2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Beach Volleyball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก               

และการจัดการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬา วอลเลย์บอล
ชายหาด)  
 
พล 043142     กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้               2 (1-2-3)  

Coaching Strategies and Management in Hockey 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก            

และการจัดการกีฬาฮอกกี้(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกก้ี)  
 

พล 043143           กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาฮอกกี้ในร่ม           2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management in Indoor Hockey 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              
และการจัดการกีฬาฮอกกี้ในร่ม (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม)  
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พล 043144            กลวิธีการฝึกและการจดัการกีฬาแฮนด์บอล           2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Handball 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก                  
และการจัดการกีฬาแฮนด์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล)  

 
พล 043145        กลวิธีการฝึกและการจัดการกฬีาแฮนด์บอลชายหาด                 2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Beach Handball 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่ งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           

และการจัดการกีฬาแฮนด์บอลชายหาด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล ชายหาด)  
 

พล 053350                         กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง                2 (1-2-3)  
Coaching Strategies and Management Krabi-Krabong 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           
และการจัดการกระบี่กระบอง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง)  
 
พล 053351           กลวิธกีารฝึกและการจดัการกีฬาหมากรุกไทย                                2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Thai Chess 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผน การฝึกและ

การจัดการกีฬาหมากรุกไทย (วิชาทีต่้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย)  
 

พล 053352          กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาหมากรุกสากล                        2 (1-2-3) 
Coaching Strategies and Management in Chess 

ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก           
และการจัดการกีฬาหมากรุกสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล)  
 
พล 053353             กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากาบัดดี้                          2 (1-2-3) 

Coaching Strategies and Management in Gabaddi 
ปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก              

และการจัดการกีฬากาบัดดี้(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้)  
 
(2.3) กลุ่มวชิำเอกเลือกเพ่ิมเติม  
 

พล 003040                การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า           2 (1-2-3)  
Aquatics Safety and Lifesaving 

ปฏิบัติทักษะการช่วยชีวิตทางน้ า โดยการเตรียมพร้อมส าหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการช่วยเหลือ  ผู้
ประสบอุบัติเหตุทางน้ า การใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต และการดูแลรักษาอุปกรณ์ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมา ก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า)  
พล 003041                     กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสมรรถภาพทางกาย                      2 (1-2-3)  

Physical Activities for Well-being and Physical Fitness 
ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน การสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพด้วยกิจกรรมทางกาย                

ตามศักยภาพและพัฒนาการทางกายของแต่ละบุคคล ความส าคัญและขอบข่ายของกิจกรรมทางกาย ความรู้  เบื้องต้น
เกี่ยวกับสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
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สข 011052          สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                       3 (3-0-6)  
Personal and Community Health 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาวะและ
สุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบส าคัญของการมีสุขภาพดี การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  สุขภาพทางสังคมและ
สุขภาพทางปัญญา หลักและวิธี การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลทุกช่วงวัย สุขภาพครอบครัวและชุมชน 
ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทาง การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา ไทยตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 
สข 012067           โภชนาการ                                3 (3-0-6)  

Nutrition 
ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและสุขภาพ การจัดอาหาร ตามหลัก

โภชนาการส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาโภชนาการ การป้องกันและ ส่งเสริมที่สอดคล้อง
กับสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ ประเภทและคุณค่าของสารอาหาร กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ของอาหารในร่างกาย 
ประโยชน์ของอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต การประเมินภาวะโภชนาการ พิษที่เกิดจากอาหาร การเลือก
บริโภค การสงวนคุณค่าของอาหาร การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร  
 
สข 011069                 ความปลอดภัยในชีวิต                    3 (3-0-6)  

Life Safety 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ประเภทของอุบัติเหตุ ปัญหาอุบัติเหตุ  ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน การควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด วิเคราะห์ผลกระทบ จากการใช้
ยาและสารเสพติดต่อสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด การบ าบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาและสาร
เสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสารเสพติด  
 
สข 012070            เพศศึกษาและชีวิตครอบครวั                     3 (3-0-6)  

Sex Education and Family Life 
ความหมาย ความส าคัญของเพศศึกษาและชีวิตครอบครัว การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ สุขปฏิบัติ

ทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ การถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศศึกษา ความหลากหลาย
และความเสมอภาคทางเพศ สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทาง  เพศในปัจจุบัน 
สถานการณ์ปัญหาทางเพศในปัจจุบัน ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติ ทางเพศ แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ การวางแผนครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัว 
ลักษณะครอบครัวสังคมปัจจุบัน องค์ประกอบของครอบครัวที่ท าให้ชีวิตเป็นสุข  

 
พล 012144      พลศึกษาพิเศษ                              2 (1-2-3)  

Special Physical Education 
ปฏิบัติการจัดโปรแกรมและการเลือกกิจกรรมพลศึกษาตามประเภทของกลุ่มพิเศษโดยใช้หลักการ ทฤษฎี  ที่

เกี่ยวข้อง สาเหตุของความบกพร่องทางกาย อาการและวิธีการป้องกัน การเลือกกิจกรรมพลศึกษาตามประเภท ของกลุ่ม
พิเศษ โครงการเรียนร่วมและโครงการศึกษาเป็นรายบุคคลส าหรับกลุ่มพิเศษ  
 
พล 013149       นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางพลศึกษา                  2 (1-2-3)  

Innovation and Information Technology for Physical Education 
เลือก ดัดแปลง ผลิต ใช้ เก็บและบ ารุงรักษา ส ารวจแหล่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง  พลศึกษา 

การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในทางพลศึกษาและกีฬา ตามความหมาย ความส าคัญ ประเภท
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา คุณค่าและความสัมพันธ์ของ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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พล 022153               การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น                         2 (1-2-3)  
Introduction to Leisure and Recreation 

ปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น ตามคณุลักษณะ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายและ 
ธรรมชาติของนันทนาการและการใช้เวลาว่าง การน ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง
และสังคม  
 
สข 023012            การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษา                     3 (2-2-5)  

Health Education Learning Management 
แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา สาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การผลิตสื่อโดยใช้วัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อ  และนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด  และการประเมินผล การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการ จัดการเรียนรู้  
 
พล 073119           ค่ายพักแรม                      2 (1-2-3)  

Camping 
ปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ตามหลักการ ทฤษฎีการจดัค่ายพกัแรม ประเภทของค่ายพักแรม องค์กรที่

จัดค่ายพักแรม การจดัและด าเนินการค่ายพักแรม  
 

วท 083328                  สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต             2 (1-2-3)  
Physical Fitness for Quality of life 

ปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึก กิจกรรมเสรมิสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมส าหรับบุคคลในวัยต่างๆ ตามความ
มุ่งหมาย และความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย ประโยชน์ของการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกายเพือ่ คุณภาพชีวิต  
 
วท 083329       สังคมวิทยาและจติวิทยาการกฬีาส าหรบัครูพลศึกษา           2 (2-0-4) 

Sociology and Sports Psychology for Physical Education Teachers 
ความหมาย ความส าคัญของสังคมวิทยาและจิตวิทยาการกีฬา ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยากับ จิตวิทยากับ

การกีฬา องค์ประกอบความส าเร็จของนักกีฬา การจูงใจ ความวิตกกังวล ความเครียด ความสัมพันธ์  ระหว่างผู้ฝึกสอน
กับนักกีฬา การน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการสอนพลศึกษาและกีฬา  
 
พล 084050              การสัมมนาทางพลศึกษา           2 (1-2-3)  

Seminar in Physical Education 
ปฏิบัติการจัดสัมมนา โดยใช้หลักการการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ประเภทของการสัมมนา  รูปแบบ

และขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิค และวิธีการจัดการสัมมนา การศึกษางานวิจัย การวิเคราะห์  ปัญหาทางพล
ศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การอภิปรายเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณาการองค์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพครูพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสัมมนาและการมีส่วนรวม 



 162 คู่มือนักศึกษา ๒๕๖4 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอดุรธานี 

 


