






คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕





คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

๕

๕

แผนก

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

แผนก





คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

แนวคิดในการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสรางหลักสูตร และแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ค

โ

๓๕

๔๓

๕๑

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

๕

๕

๕

๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

๙๕

๙๗

๑๐๐

๑๐๓











คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕





คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

อัต เอก



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๕

าพ
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คณาจารย วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน อุดมวิโรจนสิน
วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธิวัฒน ดอกไมขาว
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรี ทองคำพานิช
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราชันย เฉลียวศิลป
ปร.ด.(มวยไทยศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี สิงหวี
กศ.ม.(ชีววิทยา)

ผูชวยศาสตราจารยธรรมรัฐ อากาศวิภาต
วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารยอัมพร กรุดวงษ
กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา [ฟสิกส])

ผูชวยศาสตราจารยอุทัย บุญประเสริฐ
วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรตระกูล ปานอุทัย
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารยสุรเชษฐ ขวัญใน
วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย แยมโอษฐ
ปร.ด.(คณิตศาสตร)

อาจารยน้ำหนึ่ง  กลาหาญ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวเรศร พันธยุทธ  

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

๑๖
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คณาจารย คณะศิลปศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยประนอม พนาเศรษฐเนตร
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ผูชวยศาสตราจารยไขมุข บุญสง
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ผูชวยศาสตราจารยวันทิตา จะบัง
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ผูชวยศาสตราจารยอิศเรศร ไชยะ
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพิมพมาศ หงสสมบัติ
ปร.ด.(การบัญชี)

ผูชวยศาสตราจารยนิภา ไชยะ
ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ผูชวยศาสตราจารยศิริวรรณ คำบัว
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

ผูชวยศาสตราจารยศรัณยา สินสมรส
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

ผูชวยศาสตราจารยคมกริช ฆองนำโชค
บธ.ม.(การตลาด)

ผูชวยศาสตราจารยสุพร บุญปก
วท.ม.(การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว)

อาจารยสมพิศ ศิริโยธา
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

อาจารยปติโชค  จันทรหนองไทร
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา บุญนอม 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๗
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อาจารยนฤมล อินสวาง
(บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

อาจารยศรัณยู รอดเรือง
นศ.ม.(การสื่อสารการทองเที่ยวและการบันเทิง)

อาจารยมนตรี  คุมวงศ
M.A.(English)

อาจารยโสตถิพัฒน วรรณนุรักษ
วท.ม.(การจัดการธุรกิจกีฬา)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๑๘
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คณาจารย คณะศึกษาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.นัยนา บุพพวงษ
ค.ด.(พลศึกษา)

รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี  ศรีสวัสดิ์
ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรันธร  เฉลิมโฉม
กศ.ด.(การอุดมศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชิตร  แทสูงเนิน
ค.ด.(พลศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎิ์กนิษฐ ณ ปอมเพ็ชร
ค.ม.(สุขศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารยอำนวย  บุญเส็ง
ศศ.ม.(พลศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารยจาสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

อาจารย ดร.เพิ่มพร  บุพพวงษ
ปร.ด.(การบริหารการการพัฒนาองคกร

อาจารยอุษา สงนุย
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

อาจารย ดร.ปรีดาภรณ  ดวงใจดี
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

อาจารยกษมา  สุขุมาลจันทร 
ศษ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยภาษา  ทะรังศรี 
ค.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภากร  บุญเส็ง  คณะศึกษาศาสตร

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๙



 

อาจารยสานิตย  เอี่ยมผูชวย 
ศษ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยกิตติกานต  นภากร
ศศ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยยงยุทธ  ลาดนอก
ศษ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยอาคม  รูวิวัฒนพงษ
ศษ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยรสสุคนธ  ธัญถนอม
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)

อาจารยนฤเดช  วีระสุข
ศษ.ม.(พลศึกษา)

รองศาสตราจารย นิติพันธ  สระภักดิ์
ศษ.ม.(พลศึกษา)

อาจารยพิเศษ

อาจารยศรีประภา  โทแกว
ศษ.ม.(พลศึกษา)

วาที่รอยตรีหญิงชารีรัตน  อุดมวิโรจนสิน
ศษ.ม.(พลศึกษา)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๒๐
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คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๓



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

       เกง หมายถึง  ความสามารถทางพุทธิปญญา  คือ  ความรู

ความเขาใจที่แจมแจงสามารถนำไปใชได วิเคราะหเปน สังเคราะหได 

ประเมินไดอยางเขาใจ และรูแจงตามศักยภาพ

        ดี หมายถึง เปนผูมีเจตคตินิยมท่ีดีท้ังตอการเรียน ความเปนอยู

ตอบุคคล ตอสังคม ชุมชน และประเทศ

        มีสุข หมายถึง สนุกกับการเรียนและใครเรียนรูตลอดชีวิต

๒๔



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา ๒๕๖๕

๒๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๒๖

การประกันคุณภาพการศึกษา



ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๕

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๗



ตาราง (ตอ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๒๘



ตาราง (ตอ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๙



ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๓๐



ตาราง (ตอ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๓๑



ตาราง (ตอ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๓๒



ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๕

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๓๓



ตาราง (ตอ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๓๔



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕





๙

๙

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย) 

ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๓๘



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๓๙



๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
     รหัสหลักสูตร  
     ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา
     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Sports Coaching Science 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย
        ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา)
        ชื่อยอ วท.บ. (วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา)
   ภาษาอังกฤษ
        ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Sports Coaching Science)
        ชื่อยอ B.Sc. (Sports Coaching Science)
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา
     ๓.๑.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร กำหนดใหเรียน ๑๒๓  หนวยกิต
     ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
         ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดใหเรียน ๓๐  หนวยกิต
 ๑.๑) กลุมวิชาภาษา    กำหนดใหเรียน  ๙ หนวยกิต
  ๑.๑.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน  ๖  หนวยกิต
  ๑.๑.๒) วิชาเลือก   ไมนอยกวา   ๓  หนวยกิต
 ๑.๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร   กำหนดใหเรียน  ๖ หนวยกิต
  ๑.๒.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน  ๓  หนวยกิต
  ๑.๒.๒) วิชาเลือก   ไมนอยกวา   ๓  หนวยกิต
 ๑.๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร  กำหนดใหเรียน  ๖ หนวยกิต
                            ๑.๓.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน   ๓  หนวยกิต
  ๑.๓.๒) วิชาเลือก   ไมนอยกวา   ๓  หนวยกิต
 ๑.๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กำหนดใหเรียน  ๙  หนวยกิต
                     โดยเลือกเรียนจาก ๓ กลุม                  กลุมละไมนอยกวา       ๓           หนวยกิต
          ๒) หมวดวิชาเฉพาะ                            กำหนดใหเรียน          ๘๘  หนวยกิต
              ๒.๑) กลุมวิชาพื้นฐาน     กำหนดใหเรียน   ๑๘ หนวยกิต
              ๒.๒) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  กำหนดใหเรียน   ๑๘  หนวยกิต
              ๒.๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา กำหนดใหเรียน  ๓๕ หนวยกิต
  ๒.๓.๑) วิชาบังคับ   กำหนดใหเรียน   ๓๐ หนวยกิต
  ๒.๓.๒) วิชากีฬา   ไมนอยกวา   ๑๕  หนวยกิต  
  ๒.๓.๒.๑) เลือกกีฬา ๑  ไมนอยกวา                ๕ หนวยกิต
  ๒.๓.๒.๒) เลือกกีฬา ๒  ไมนอยกวา   ๑๐  หนวยกิต             
              ๒.๓) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  กำหนดใหเรียน    ๗  หนวยกิต 
          ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา                ๖  หนวยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๔๐



แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา)

ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๑



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๔๒



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕





๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
        รหัสหลักสูตร ๒๕๔๘๒๒๐๑๑๐๓๑๖๘
        ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
        ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Sports Management 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
        ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)
     Bachelor of Business Administration (Sports Management)
        ชื่อยอ   บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)
      B.B.A. (Sports Management)
๓. โครงสรางหลักสูตร
 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไมนอยกวา         ๑๒๔     หนวยกิต 
 โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        กำหนดใหเรียน    ๓๐ หนวยกิต
     ๑.๑ กลุมวิชาภาษา        ไมนอยกวา     ๙ หนวยกิต
    ๑.๑.๑ วิชาบังคับ        กำหนดใหเรียน     ๖ หนวยกิต
    ๑.๑.๒ วิชาเลือก        ไมนอยกวา     ๓ หนวยกิต
     ๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร        ไมนอยกวา     ๖ หนวยกิต
    ๑.๒.๑ วิชาบังคับ        กำหนดใหเรียน     ๓ หนวยกิต
    ๑.๒.๒ วิชาเลือก        ไมนอยกวา     ๓ หนวยกิต
    ๑.๓ กลุมวิชาสังคมศาสตร        ไมนอยกวา     ๖ หนวยกิต
    ๑.๓.๑ วิชาบังคับ        กำหนดใหเรียน     ๓ หนวยกิต
    ๑.๓.๒ วิชาเลือก        ไมนอยกวา     ๓ หนวยกิต
     ๑.๔ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      ไมนอยกวา     ๙ หนวยกิต
         ๑.๔.๑ กลุมวิชาคณิตศาสตร                ไมนอยกวา      ๓ หนวยกิต 
         ๑.๔.๒ กลุมวิชาวิทยาศาสตร               ไมนอยกวา            ๓ หนวยกิต 
         ๑.๔.๓ กลุมวิชาเทคโนโลยี                 ไมนอยกวา            ๓ หนวยกิต 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ           กำหนดใหเรียน      ๘๘ หนวยกิต
   ๒.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         กำหนดใหเรียน      ๒๔ หนวยกิต
      ๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะดาน         ไมนอยกวา    ๕๗ หนวยกิต
            ๒.๒.๑ วิชาบังคับ          กำหนดใหเรียน    ๓๙ หนวยกิต
             ๒.๒.๒ วิชาเลือก          ไมนอยกวา    ๑๕ หนวยกิต
  ๒.๒.๓ วิชาเลือกกีฬา        ไมนอยกวา     ๓ หนวยกิต
     ๒.๓ ฝกวิชาชีพ         กำหนดใหเรียน      ๗   หนวยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา     ๖  หนวยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบริหารจัดการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๓)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๕



แผนการเรียนหลักสูตร บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา) 

การศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๔๖



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๗



๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
       รหัสหลักสูตร ๒๕๔๘๒๒๐๑๑๐๐๕๑๔
       ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสื่อสารการกีฬา 
       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Sports Communication 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
       ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการกีฬา)
      Bachelor of Arts (Sports Communication)
       ชื่อยอ     ศศ.บ. (สื่อสารการกีฬา)
       B.A. (Sports Communication)
๓.  โครงสรางหลักสูตร
 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไมนอยกวา       ๑๓๐ หนวยกิต
 โดยมีสัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
   ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     กำหนดใหเรียน  ๓๐ หนวยกิต
            ๑.๑ กลุมวิชาภาษา     ไมนอยกวา  ๙ หนวยกิต
      ๑.๑.๑ วิชาบังคับ     กำหนดใหเรียน  ๖ หนวยกิต
      ๑.๑.๒ วิชาเลือก     ไมนอยกวา  ๓ หนวยกิต
            ๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร                 ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต
      ๑.๒.๑ วิชาบังคับ     กำหนดใหเรียน  ๓ หนวยกิต
      ๑.๒.๒ วิชาเลือก     ไมนอยกวา  ๓ หนวยกิต
          ๑.๓ กลุมวิชาสังคมศาสตร                 ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต
      ๑.๓.๑ วิชาบังคับ     กำหนดใหเรียน  ๓ หนวยกิต
      ๑.๓.๒ วิชาเลือก     ไมนอยกวา  ๓ หนวยกิต
       ๑.๒ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ไมนอยกวา  ๙ หนวยกิต
                                     โดยเลือกเรียนจาก ๓ กลุม กลุมละ         ไมนอยกวา            ๓           หนวยกิต
                            ๒. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไมนอยกวา ๙๔ หนวยกิต
            ๒.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  กำหนดใหเรียน ๒๔  หนวยกิต
            ๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะดาน                  ไมนอยกวา ๖๓ หนวยกิต
            ๒.๒.๑ วิชาบังคับ      กำหนดใหเรียน ๓๖ หนวยกิต
           ๒.๒.๒ วิชาเลือก      ไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต
                ๒.๓ กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         กำหนดใหเรียน  ๗  หนวยกิต
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสื่อสารการกีฬา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๓)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๔๘



๒๕๖๕ ๒๕๖๕

แผนการเรียนหลักสูตร ศศ.บ. (สื่อสารการกีฬา) 

ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๙

๖ ๖



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๕๐

๗ ๗

๘ ๘



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕





๑.รหัสและชื่อหลักสูตร

      รหัสหลักสูตร ๒๕๖๓๒๖๓๑๑๐๐๙๘๑

      ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (๔ ป)

      ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Physical Education

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ภาษาไทย

      ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)

      ชื่อยอ     ศษ.บ. (พลศึกษา)

      ภาษาอังกฤษ  

      ชื่อเต็ม    Bachelor of Education (Physical Education)

      ชื่อยอ     B.Ed. (Physical Education)

๓. โครงสรางหลักสูตร 

      จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  กำหนดใหเรียน    ๑๓๘   หนวยกิต

          ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดใหเรียน     ๓๐     หนวยกิต

               ๑.๑) กลุมวิชาภาษา   กำหนดใหเรียน      ๙     หนวยกิต

                      ๑.๑.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน      ๖     หนวยกิต

         ๑.๑.๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา           ๓     หนวยกิต

  ๑.๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร  กำหนดใหเรียน      ๖     หนวยกิต

         ๑.๒.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน      ๓     หนวยกิต

         ๑.๒.๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา            ๓     หนวยกิต

               ๑.๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร  กำหนดใหเรียน      ๖     หนวยกิต

         ๑.๓.๑) วิชาบังคับ  กำหนดใหเรียน      ๓     หนวยกิต

         ๑.๓.๒) วิชาเลือก  ไมนอยกวา           ๓     หนวยกิต

               ๑.๔) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กำหนดใหเรียน      ๖     หนวยกิต

    โดยเลือกเรียนจาก ๓ กลุม                     กลุมละไมนอยกวา  ๓      หนวยกิต

          ๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน                กำหนดใหเรียน    ๑๐๒   หนวยกิต

  ๒.๑) วิชาชีพครู   กำหนดใหเรียน     ๓๖     หนวยกิต

          ๒.๑.๑) รายวิชาชีพครู  กำหนดใหเรียน     ๒๔     หนวยกิต

          ๒.๑.๒) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กำหนดใหเรียน     ๑๒     หนวยกิต

             

แผนการเรียนหลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๓)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๕๓



               ๒.๒) วิชาเอก                กำหนดใหเรียน    ๖๖   หนวยกิต

                       ๒.๒.๑) กลุมวิชาบังคับ                กำหนดใหเรียน     ๔๐     หนวยกิต

          ๒.๒.๒) กลุมวิชาเลือก                กำหนดใหเรียน     ๒๖     หนวยกิต

        ๒.๒.๒.๑) ปฏิบัติเลือก               ไมนอยกวา          ๒๔     หนวยกิต

          (๑) ทักษะและการสอนกีฬา               ไมนอยกวา          ๑๒     หนวยกิต

 ใหเลือกเรียนกลุมละไมนอยกวา ๒ หนวยกิต โดยหนวยกิตรวมม  นอยกวา ๑๒ หนวยกิต

   (๑.๑) กลุมทักษะและการสอนกีฬาประเภทบุคคล

   (๑.๒) กลุมทักษะและการสอนกีฬาประเภททีม

                                          (๑.๓) กลุมทักษะและการสอนกีฬาประเภทกีฬาไทย

                                          (๑.๔) กลุมทักษะและการสอนกีฬาประเภทเพื่อสังคม

                                    (๒) การตัดสินกีฬา  ไมนอยกวา       ๘ หนวยกิต

                                    (๓) กลวิธีการฝกกีฬา  ไมนอยกวา       ๔ หนวยกิต

                                  ๒.๒.๒.๒) กลุมวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม ไมนอยกวา       ๒ หนวยกิต

          ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา       ๖ หนวยกิต

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๕๔



แผนการเรียนหลักสูตร ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๕๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๕๖







คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๗๖



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๗๗



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๗๘



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๗๙



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๘๐



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๑



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๘๒



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๓



11 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๘๔



 

ตัวอยาง

เครื่องแบบฝก ชุดวอรม  

เครื่องแบบฝก 
--------------------------------------------------------------

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๕
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ตัวอยาง

เครื่องแบบฝก ชุดวอรม  

ชุดวอรม
--------------------------------------------------------------

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๘๖



 

ตัวอยาง

ครุยวิทยฐานะ ประจำสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

          ครุยบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทำดวยผาทึบสีดำ ผาอกตลอด ยาวเหนือขอเทา พอประมาณ 
แขนเสื้อยาวระดับขอมือ มีสำรดรอบขอบ สำรดตนแขน และสำรดปลายแขนตอนกลางสำรดตนแขน 
มีแถบสีประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร เปน สีแสด

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

11
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๗

วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาตรการกีฬาและสุขภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการฝกสอนกีฬา)



 

ตัวอยาง

ครุยวิทยฐานะ ประจำสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

          ครุยบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทำดวยผาทึบสีดำ ผาอกตลอด ยาวเหนือขอเทา พอประมาณ 
แขนเสื้อยาวระดับขอมือ มีสำรดรอบขอบ สำรดตนแขน และสำรดปลายแขนตอนกลางสำรดตนแขน 
มีแถบสีประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปน สีนาเงิน

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

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา)
บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๘๘



 

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๙

ภาพแสดงตัวอยาง

ครุยวิทยฐานะ ประจำสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

          ครุยบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทำดวยผาทึบสีดำ ผาอกตลอด ยาวเหนือขอเทา พอประมาณ 
แขนเสื้อยาวระดับขอมือ มีสำรดรอบขอบ สำรดตนแขน และสำรดปลายแขนตอนกลางสำรดตนแขน 
มีแถบสีประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร เปน สีฟา

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

ศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการกีฬา)
ศศ.บ. (สื่อสารการกีฬา)



 

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๙๐

ภาพแสดงตัวอยาง

ครุยวิทยฐานะ ประจำสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

          ครุยบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทำดวยผาทึบสีดำ ผาอกตลอด ยาวเหนือขอเทา พอประมาณ 
แขนเสื้อยาวระดับขอมือ มีสำรดรอบขอบ สำรดตนแขน และสำรดปลายแขนตอนกลางสำรดตนแขน 
มีแถบสีประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร เปน สีเขียว

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

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
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คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๙๓



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๙๔



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๙๕



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๙๖



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๙๗



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๙๘



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๙๙



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๑๐๐



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๐๑



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๑๐๒



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๐๓



คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕๑๐๔

พรินต






