มคอ. 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 ชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3 วิชาเอก
4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9 ชื่อ คุณวุฒิ การศึกษาและเลขประจําตัวบัตรประชาชน ของอาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตร
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
2 การดําเนินการหลักสูตร
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4 องคประกอบเกี่ยวกับโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

หนา
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5
6
7
8
8
11
42
44
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping)

45
45
53

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

59
59
59

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

59
59

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การบริหารหลักสูตร
2 บัณฑิต
3 นิสิต
4 อาจารย
5 หลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผูเรียน
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)

60
60
61
62
62
64
65

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน

66
67
67
67
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สารบัญ (ตอ)
หนา
ภาคผนวก
ก. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
ข. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร /ปรับปรุงหลักสูตร
ค. รายงานผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
ง. รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
จ. ประวัติและผลงานของอาจารย
ฉ. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

69
70
72
81
85
94
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา ภาควิชาสันทนาการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091104338
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Recreation Leadership
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผูนํานันทนาการ)
ชื่อยอ (ไทย):
ศศ.บ. (ผูนํานันทนาการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Recreation Leadership)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.A. (Recreation Leadership)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยเพื่อการฟง พูด อาน และเขียนได
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ผูนํานันทนาการ พ.ศ. 2556) โดยจะเริม่ ใชหลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2561
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน
เมษายน พ.ศ.2561
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่..........................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถามี) ...................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูนํานันทนาการในศูนยเยาวชนทั่วประเทศ
8.2 ผูนํานันทนาการในองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลทั่วประเทศ
8.3 นักนันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ
8.4 นักนันทนาการในหนวยงานพัฒนาบุคลากรและหนวยฝกอบรมขององคกร บริษัทตางๆ
8.5 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนันทนาการการทองเที่ยว บริการนันทนาการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
9. ชื่อ คุณวุฒิการศึกษาและเลขประจําตัวบัตรประชาชนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1.

ชื่อ – สกุล
ผศ.กนกวดี
พึ่งโพธิ์ทอง

คุณวุฒแิ ละสาขา
ค.บ.(พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)

สถานบัน/ปที่สําเร็จ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx
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ลําดับที่
2.

3.
4.

5.

ชื่อ – สกุล
อ.ดร.สุมนรตรี
นิ่มเนติพันธ

คุณวุฒแิ ละสาขา

ศป.บ. (นาฏศิลปสากล)
ศศ.ม. (พลศึกษา)
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ
และการทองเที่ยว)
อ.วาที่ ร.ต.จักรพงษ วท.บ. (สันทนาการ)
ธรรมพงษบวร
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ)
อ.วาที่ ร.ต.ดร.
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ชินะโอภาส
สะพานทอง
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ)
ปร.ด. (กีฬา นันทนาการ และ
การทองเที่ยว)
อ.ดร.อดิศัย มัตเดช วท.บ. (นันทนาการ)
วท.ม.(การจัดการนันทนาการ)
ปร.ด. (กีฬา นันทนาการ และ
การทองเที่ยว)

สถานบัน/ปที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2558

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 จัดการเรียนการสอน ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก
10.2 ใชสถานที่และอุปกรณของหนวยงานและองคกรดานนันทนาการ โดยนิสิตจะเขาปฏิบัติงานในโครงการ
ฝกงานวิชาชีพที่ภาควิชาสันทนาการจัดขึ้น รวมกับหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขารวมโครงการ
โดยมีอาจารยนิเทศก และพี่เลี้ยงนิสิตดูแลการฝกงานตามระยะเวลาที่กําหนด และมีคณะกรรมการดําเนินโครงการ
ฝกงานวิชาชีพกํากับดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) มุงเนนการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศโดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัยเพื่อใหเติบโตอยางมี
คุณภาพการหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเปนคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมี
ระเบียบวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสมการเตรียมความพรอม
ของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศการสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพสอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ ฉบับที่ 3 ที่
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มุงเนนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยพัฒนาทางดานรางกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณทําใหเปนคนที่สมบูรณ
และสรางรากฐานของสังคม รวมถึงสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมนันทนาการไดอยางทั่วถึง ซึ่งสนองตอบนโยบายไทย
แลนด 4.0 ในเรื่องของนวัตกรรมทางดานนันทนาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม โดยในปจจุบัน
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ไดรับการพัฒนาใหเจริญรุดหนา
ไปอยางมาก ตามความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งมีการแขงขันที่สูงขึ้นในเรื่องของ
การศึกษา การทํางาน ทําใหเกิดความเครียด นอกจากนี้ผลกระทบจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลทํา
ใหความสัมพันธระหวางบุคคลลดนอยลง ประกอบกับในปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งเปน
กลุมบุคคลที่ตองไดรับการดูแลและเอาใจใสทั้งในเรื่องของสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ทําใหหลักสูตรเห็น
ความสําคัญ และมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหมใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะและเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของ
สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ในภาคเอกชน ภาคธุรกิจและภาคบริการ มีความตองการบุคลากรทาง
นันทนาการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
การบริการ โดยการนํากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละองคกรมาใชในการฝกอบรมและ
พัฒนาดังกลาว ซึ่งมีความจําเปนจะตองใชบุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรทําการปรับปรุงหรือสรางหลักสูตรใหมให
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดนําระบบ ASEAN University
Network Quality Assurance (AUN-QA) เขามาใชในการพัฒนามาตรฐานการดําเนินการของหลักสูตรเพื่อมุงเนน
สูความเปนเลิศในระดับสากล โดยมุงเนนใหเกิดการจัดการศึกษาแบบมุงเนนผลลัพธการเรียนรูหรือ Outcome –
Based Learning และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อ
วางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยคานิยมที่ดีมีจิตสาธารณะและมีความสุข
โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุนตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเอง
ไดตอเนื่องตลอดชีวิตและผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตอง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกมุงผลิตบัณฑิตใหใชคณ
ุ ธรรมสรางความรูความเขาใจถึงหลักการนันทนาการอยางลึกซึ้งและ
กวางขวาง สามารถนําไปประยุกตใชในงานนันทนาการไดอยางเหมาะสมและสอดคลองตามภารกิจตางๆ มีเจตคติที่
ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในความรับผิดชอบตอวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองตอผูอื่นและตอ
สังคม ตลอดจนอุทิศตนเพื่องานในวิชาชีพนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสรรคชุมชนและสังคมที่ดีมี
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บุคลิกภาพที่สงางามเหมาะสมกับบทบาทนักนันทนาการ สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน ผูเขารวม
กิจกรรม/โครงการ และมีคุณลักษณะการเปนผูนํานันทนาการ/เปนนักบริหารจัดการโครงการนันทนาการที่ดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ (พ.ศ. 2561) ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู
โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่
สนองตอบตอความตองการของสังคมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังเนนใหบัณฑิตมี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม มุงมั่นในการนําความรูความสามารถไปใชเพื่อสรางสรรคสังคมคุณภาพตาม
ชวงวัยและพัฒนาวิชาชีพใหเปนมาตรฐาน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม
ตามคุณลักษณะอัตลักษณของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตในอุดมคติไทย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ เปนหลักสูตรที่มกี ารจัดการเรียน
การสอนภายใน ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมรายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ ไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยความรับผิดชอบของสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเปนรายวิชาที่มุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
- ไมมี –
13.3 การบริหารจัดการ
- ไมมี –
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผูนํานันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 ความสําคัญ
วิชาชีพนันทนาการ เปนวิชาชีพที่มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสูความเจริญกาวหนา เชน ในระดับนโยบายไดมีการ (ราง) แผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเปนแผนแมบทที่มุงพัฒนาคุณภาพคนโดยใชกระบวนการทางนันทนาการ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
คนไทยมีคณ
ุ ธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคณ
ุ ภาพ
เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสรางความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยในฐานะที่เปน
สมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองรับมือกับผลกระทบดังกลาวที่มีทั้งความรวมมือ ความขัดแยงและ
การแขงขัน
นอกจากนี้ ในภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจและภาคบริการ มีความตองการบุคลากรทางนันทนาการใน
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการบริการโดย
การนํากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละองคกรมาใชในการฝกอบรมและพัฒนาดังกลาว จึงมี
ความจําเปนจะตองใชบุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพดานนันทนาการ ที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ เพื่อพัฒนา
ประชาชนใหมีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งคณะพลศึกษาไดตระหนักถึง
ภาระหนาที่นี้เปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงปรับปรุงหลักสูตรใหมขึ้นเพื่อสนองตอบตอความตองการของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1.3.1 สามารถอธิบายและปฏิบัติดวยหลักการทางนันทนาการ
1.3.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาโดยใชองคความรูทางวิชาชีพมาจัดบริการ
นันทนาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมไดอยางเหมาะสม
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1.3.3 สามารถเปนผูนําและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใชนวัตกรรมและมีความคิดริเริ่ม
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเนื่อง
1.3.4 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทางนันทนาการ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
ไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หรือ
อยางนอย ทุกๆ 5 ป
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
กับความตองการของ
ตอ งการของตลาดแรงงาน สังคม
ตลาดแรงงานสังคม และผูใช
และผูใชบัณฑิต
บัณฑิต

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของนิสิต

-

- สงเสริมใหบริการวิชาการของ
คณาจารยภาควิชา การทําวิจัยใน
ชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนา และสรางองคความรูใหมนํามาใช
ประโยชนรวมกัน
-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
- รายงานความตองการบัณฑิตที่พึง
ประสงคสาขานันทนาการของ
ตลาดแรงงานสังคม และผูใช
บัณฑิต
ติดตามผลประเมินของนิสิตอยาง - รายงานผลการประเมินความพึง
สม่ําเสมอ
พอใจของนิสิตตอหลักสูตร
- รายงานการสรุปผลของอาจารยที่
ปรึกษาแตละชั้นป
สงเสริมใหคณาจารยทํางานบริการ - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
วิชาการ
คณาจารยในหลักสูตร
สงเสริมใหคณาจารยการทําวิจัยใน - ปริมาณงานวิจัยในชั้นเรียนตอ
ชั้นเรียน
คณาจารยในหลักสูตร
สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย
- ปริมาณงานวิจัยตอคณาจารยใน
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาโดยระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และจะ
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานี้
2.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนตน)
รวม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.00 และตองรักษาผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ถาสําเร็จ
การศึกษาแลวใหคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2.2.3 ผานการคัดเลือกตามเกณฑและขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 การปรับตัวในการอยูหอพักของนิสิต ที่มีกฎระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งนิสิตตองปฏิบัติตาม ทําใหมีปญหา
ตอการใชชีวิตในหอพัก
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนจากระดับมัธยมศึกษา มาเปนระดับอุดมศึกษา เกิดปญหาตอความรับผิดชอบ
ของตนเองในการเรียน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 ใหอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนําในการอยูหอพัก และการปรับตัวการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.2 ใหอาจารยที่ปรึกษา ใหคําแนะนําการเรียน โดยมีการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม โดย
กําหนดชวงเวลาใหนิสิตเขาพบ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

80
80
-

80
80
160
-

80
80
80
240
-

80
80
80
80
320
80

2565
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรใชงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ 30,000 บาท ตอปการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผูนํานันทนาการ
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป
การศึกษา (คาธรรมเนียม/คน/ป x
จํานวนรับ)
รวมรายรับ

ป 2561

ป 2562

ปงบประมาณ
ป 2563

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

4,800,000

7,200,000

9,600,000

9,600,000

ป 2564

ป 2565
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2.6.2 ประมาณการคาใชจาย
รายละเอียดรายจาย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. คาสอน (คาตอนแทนอาจารยพิเศษ
และคณะรวมสอน)
2. คาวัสดุ (วัสดุสํานักงานและวัสดุการ
เรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. คาใชจายสวนกลางของคณะ
7. คาสาธารณูปโภค
8. คาพัฒนาสถานที่ ครุภณ
ั ฑ
9. คาพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดคาใชจายสวนกลาง
1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
2. คาบํารุงหองสมุด (900 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
3. คาบํารุงฝายกิจการนิสิต (850 บาท/
คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
4. คากองทุนคอมพิวเตอร (650 บาท/
คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
5. คาบํารุงดานการกีฬา (300 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
รวมรายจาย

ป 2561

ป 2562

ปงบประมาณ
ป 2563

200,000

350,000

600,000

700,000

700,000

200,000

400,000

800,000

900,000

900,000

200,000
100,000
200,000
100,000
200,000
216,000
400,000

350,000
200,000
300,000
200,000
250,000
1,182,000
400,000

600,000
400,000
400,000
370,000
378,000
1,500,000
400,000

700,000
500,000
500,000
600,000
600,000
2,464,000
400,000

700,000
500,000
500,000
600,000
600,000
2,464,000
400,000

152,000

304,000

456,000

608,000

608,000

144,000

288,000

432,000

576,000

576,000

136,000

272,000

408,000

544,000

544,000

104,000

208,000

312,000

416,000

416,000

48,000

96,000

144,000

192,000

192,000

2,400,000

4,800,00

7,200,000

9,600,000

9,600,000

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

ป 2564

ป 2565
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต กําหนดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
รายละเอียดโครงสราง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
2.2.2 วิชาชีพเลือก
2.3 วิชาการฝกงานวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

32 หนวยกิต
54 หนวยกิต
46 หนวยกิต
8 หนวยกิต
6 หนวยกิต
รวม

จํานวนหนวยกิต
30 หนวยกิต
92 หนวยกิต

6 หนวยกิต
128 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ ประกอบดวยรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแตละหนวยงานใชรหัสรายวิชาที่เปนตัวอักษร 3 ตัว นําหนา
ตัวเลขดังนี้
ความหมายของรหัสวิชา และเลขแสดงจํานวนหนวยกิต
มศว และ SWU
หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป (จัดการเรียนการสอนโดยสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู)
พลน และ PER
หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรผูนํานันทนาการ
เลขรหัสวิชาตัวแรก
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสวิชาตัวกลาง
หมายถึง กลุมวิชา ตอไปนี้
เลข 0
หมายถึง วิชาแกน
เลข 1
หมายถึง วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสวิชาตัวสุดทาย
เลขนอกวงเล็บ
เลขในวงเล็บตัวที่ 1
เลขในวงเล็บตัวที่ 2
เลขในวงเล็บตัวที่ 3

หมายถึง วิชาชีพบังคับ
หมายถึง วิชาชีพเลือก
หมายถึง วิชาการฝกงานวิชาชีพ
หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของตัวกลาง
หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง

รายวิชาในแตละหมวดวิชา
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง กลุ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร กลุ ม วิ ช าบู ร ณ าการ
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) และกลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีทุกสาขาวิชา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต จากกลุมวิชา
ดังนี้
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU121 English for Effective Communication I
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU122 English for Effective Communication II
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU123 English for International Communication I
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU124 English for International Communication II
1.2 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) (บังคับ) กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World

13
1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 2
หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
มศว242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
มศว243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
มศว244 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
มศว245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
มศว248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
1.4 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (บังคับ) กําหนดใหเรียน 8 หนวยกิต
ดังรายวิชาตอไปนี้
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
SWU151 General Education for Human Development
มศว161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู
2(2-0-4)
SWU161 Human in Learning Society
มศว261 พลเมืองวิวัฒน
3(3-0-6)
SWU261 Active Citizens
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1.5 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
มศว252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
มศว254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution for Living
มศว256 การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
มศว258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
มศว262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
มศว263 มนุษยกับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
มศว264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
มศว268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
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มศว351
SWU351
มศว352
SWU352
มศว353
SWU353
มศว354
SWU354
มศว355
SWU355
มศว356
SWU356
มศว357
SWU357
มศว358
SWU358
มศว361
SWU361
มศว362
SWU362
มศว363
SWU363
มศว364
SWU364

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 92
หนวยกิต จากกลุมวิชาดังนี้
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กําหนดใหเรียน 32 หนวยกิต
พลน111 จริยธรรมสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
3(3-0-6)
PER111 Professional Ethics for Recreation
พลน112 นันทนาการเบื้องตน
3(3-0-6)
PER112 Introduction to Recreation
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พลน113
PER113
พลน114
PER114
พลน115
PER115
พลน116
PER116
พลน117
PER117
พลน118
PER118
พลน211
PER211
พลน212
PER212
พลน213
PER213
พลน311
PER311
พลน411
PER411

พื้นฐานดนตรีและขับรองเพื่อนันทนาการ
Basic Voice and Music for Recreation
การละเลนพื้นเมือง
Folk Activities
การเปนผูนําเกมนันทนาการ
Recreational Games Leadership
จิตวิทยาทางนันทนาการ
Psychology for Recreation
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
Basic English for Recreation Profession
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ
Physical Activities of Health in Receration
คายพักแรม
Camping
กิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง
Recreation Activity and Leisure Time Using
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
English for Recreation Profession
ภาษาอังกฤษสําหรับผูนํานันทนาการ
English for Recreation Leader
การจัดการแขงขันเกมและกีฬา
Game and Sport Competition Management

2.2 วิชาชีพ กําหนดใหเรียนหรือใหเลือกเรียน 54 หนวยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ กําหนดใหเรียน 46 หนวยกิต
พลน221 นันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน
PER221 Recreation for Children and Youth
พลน222 นันทนาการชุมชน
PER222 Community Recreation
พลน223 การพูดทางนันทนาการ
PER223 Speech for Recreation
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ
PER224 Technology and Digital Media for Recreation

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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พลน225
PEP225
พลน321
PER321
พลน322
PER322
พลน323
PER323
พลน324
PER324
พลน325
PER325
พลน326
PER326
พลน327
PER327
พลน328
PER328
พลน329
PER329
พลน421
PER421
พลน422
PER422
พลน423
PER423
พลน424
PER424
พลน425
PER425
พลน426
PER426

กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ํา
Activites and Water Safety
การจัดการองคการและบุคลากรทางนันทนาการ
Organization and Personnel Management in
Recreation
การจัดการนันทนาการ
Recreation Management
โปรแกรมนันทนาการ
Recreation Program
ผูนํานันทนาการ
Recreation Leader
การเปนผูนําคายพักแรม
Camp Leadership
การแสดงทางนันทนาการ
Performing Art for Recreation
การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
Festivals and Special Events Management
นันทนาการการทองเที่ยว
Recreation Tourism
นันทนาการในสถานศึกษา
Campus Recreation
นันทนาการสําหรับผูสูงวัย
Recreation for the Aged
พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ
Areas and Recreational Facilities
ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ
Recreation Business and Marketing
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารี
Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide
การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ
Measurement and Evaluation in Recreation
สถิติและวิจัยเบื้องตนทางนันทนาการ
Statistics and Introduction to Research in Recreation

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

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
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พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ
PER427 Seminar in Recreation Professional
2.2.2 วิชาชีพเลือก กําหนดใหเลือกเรียน 8 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
พลน231 นันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ
PER231 Recreation for Special Population
พลน232 การเตนรําสรางสรรคสําหรับนันทนาการ
PER232 Creative Dance for Recreation
พลน233 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางนันทนาการ
PER233 Computer Program for Recreation
พลน234 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ
PER234 Art and Craft in Recreation
พลน235 การเปนผูดําเนินรายการและพิธีกร
PER235 Master of Ceremonies and Announcing
พลน331 กิจกรรมนันทนาการกลางแจง
PER331 Outdoor Recreation Activity
พลน332 งานอดิเรก
PER332 Hobbies
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ
PER333 Literature for Recreation
พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน
PER334 Recreation in ASEAN
พลน431 หนวยงานบริการทางนันทนาการ
PER431 Recreation Service Agencies
พลน432 การประชาสัมพันธทางนันทนาการ
PER432 Public Relations for Recreation
พลน433 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคทางนันทนาการ
PER433 Innovation and Creativity for Recreation

2(1-2-3)

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

2.3 วิชาการฝกงานวิชาชีพ กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
กําหนดให นิ สิตฝกงานในหน วยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวของกั บนั นทนาการ และ
จะตองไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินโครงการฝกงานวิชาชีพ โดยนิสิตจะเลือกลงทะเบียนเรียน
1 รายวิชา จากรายวิชาตอไปนี้
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พลน441
PER441
พลน442
PER442

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience

6(0-18-6)
6(0-18-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในคณะพลศึกษาหรือคณะอื่นไดตามความสนใจ
ที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ แบงเปนแผนการศึกษาสําหรับ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และแผนการศึกษาสําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ดังนี้
3.1.4.1 แผนการศึกษาสําหรับการเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพสื่อสาร 1
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
พลน111 จริยธรรมสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
พลน112 นันทนาการเบื้องตน
พลน115 การเปนผูนําเกมนันทนาการ
พลน118 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
20 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู
พลน113 พื้นฐานดนตรีและขับรองเพื่อนันทนาการ

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

หนวยกิต
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รหัสวิชา
พลน114
พลน116
พลน117

ชื่อวิชา
การละเลนพื้นเมือง
จิตวิทยาทางนันทนาการ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
มศว358 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
พลน211 คายพักแรม
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ํา
พลนXXX วิชาชีพเลือก
พลนXXX วิชาชีพเลือก
XXX
เลือกเสรี
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว261
พลน213
พลน221
พลน222
พลน223
พลน224
พลนXXX
XXX

ชื่อวิชา

พลเมืองวิวัฒน
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
นันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน
นันทนาการชุมชน
การพูดทางนันทนาการ
เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
พลน322 การจัดการนันทนาการ

รวม

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
17 หนวยกิต
หนวยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
พลน323
พลน325
พลน327
พลน328
พลน424

ชื่อวิชา
โปรแกรมนันทนาการ
การเปนผูนําคายพักแรม
การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
นันทนาการการทองเที่ยว
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารี
รวม

หนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
17 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
พลน311 ภาษาอังกฤษสําหรับผูนํานันทนาการ
พลน321 การจัดองคการและบุคลากรทางนันทนาการ
พลน324 ผูนํานันทนาการ
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา
พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ
รวม

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พลน411 การจัดการแขงขันเกมและกีฬา
พลน421 นันทนาการสําหรับผูสูงอายุ
พลน422 พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ
พลน426 สถิติและการวิจัยเบื้องตนทางนันทนาการ
พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ
พลนXXX วิชาชีพเลือก
XXX
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
18 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลน442 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
6(0-18-6)
6 หนวยกิต

3.1.4.2 แผนการศึกษาสําหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาสําหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษามีลักษณะเดียวกับกับแผนการศึกษาสําหรับการเรียน
รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนนิสิตตองลงทะเบียนรายวิชา พลน441 สหกิจศึกษา ดังตาราง
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลน441 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
6(0-18-0)
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- ภาษาไทย
3(3-0-6)
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU111 Thai for Communication
ศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเคราะหความคิด และกล
วิธีการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณตา งๆ โดยเนนทักษะการเขียนสรุปความ ยอความ ขยายความ
และพรรณนาความ
3(2-2-5)
- ภาษาตางประเทศ
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศใน
สถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟงและการพูด โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
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มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศใน
สถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการฟงและการพูดสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะที่เปน
ภาษานานาชาติ ทั้งคําศัพท สํานวน ประโยค ไวยากรณที่ซับซอน และการออกเสียง ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตางๆ ผานสื่อ และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการอานและการเขียนสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะที่เปน
ภาษานานาชาติ การฝกเขียนเรียงความในหัวขอทีห่ ลากหลาย โดยฝกปฏิบัติผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ทั้งในและ
นอกหองเรียน
2. กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World
ความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบคน การประเมิน สื่อ
สารสนเทศ การอางอิงขอมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการปองกัน
การนําเสนอในรูปแบบตางๆ การจัดการความรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและการรูเทาทันสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
มศว241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบตอสังคมในดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะหแนวโนม
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
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มศว242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคดิ และหลักการคณิตศาสตรกับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภคและ
การคํานวณภาษี คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกตใช
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
มศว243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคลอง
สวนบุคคล มูลคาเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการเงินสวนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว244 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยูรวมกัน
อยางสมดุล วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชวิทยาศาสตรอยางรูเทาทันและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มศว245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรที่มีบทบาทในเหตุการณสําคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะทอนคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปจจุบัน
มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองครวม ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใชชีวติ ของมนุษย สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสรางสรรคและการ
ประยุกตใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
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มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกชวงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือก
บริโภคดวยปญญา และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณคา
มศว248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช ดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิด และหลักการทํา ธุรกิจ ในโลกดิ จิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ย วข อ ง
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
3. กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
SWU151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายที่แทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
มศว161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู
2(2-0-4)
SWU161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และการดําเนินชีวิต
อยางมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู
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มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
คุณคาของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสูสาธารณชน
มศว252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ศิลปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกตใช
สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถายทอดความคิดและความรูสึกรวมกันผาน
ศิลปะการฟงอยางลึกซึ้ง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และการฝกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณที่
หลากหลาย
มศว254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution for Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรางทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตน
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและสรางแนวทางการพัฒนาตนเองพรอม
ฝกปฏิบัติ
มศว256 การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ วิจารณและประเมินคางานเขียน โดยการอานจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
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มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและรวมสมัย การวิเคราะห
วรรณกรรมที่กอใหเกิดพลังทางปญญาและยกระดับจิตใจ
มศว258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การ
เรียบเรียงความคิด การรางบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทตางๆ
มศว261 พลเมืองวิวัฒน
3(3-0-6)
SWU261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศนเกี่ยวกับพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลักสันติวิธีใน
การดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัว
ในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสูปจจุบัน
วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโนมการกอรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน
มศว263 มนุษยกับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณเกี่ยวกับ
สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
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มศว264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดานโครงสรางทางสังคม
เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลตอความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม การเสริมสรางกระบวนทัศน และ
การปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลตอโลกาภิวัตน การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนมในอนาคตและผลกระทบตอ
การดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะหหาแนวทาง
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองคกร
การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร แนวโนมการจัดการสมัยใหมและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
มศว268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
ศึกษาขอมูลและเหตุการณที่มีผลกระทบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบันโดยการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัยไปสูการใชประโยชนในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
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มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล การวิเคราะห
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพที่ดีงามกับผูอื่น
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม บนพื้นฐานความมีเหตุผล
อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู คุณธรรม จริยธรรม เรียนรูความสําคัญของวิธีคิด
อยางมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรคู วามจริง คิดอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดลอม
มศว354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพยสินทางปญญา กรณีศกึ ษาการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญของโลก การฝกปฏิบัติพัฒนาความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งนําเสนอผลงานตอสาธารณชน
มศว355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU355 Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตที่มี
ศีลธรรมและสันติสุข
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มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย ตัวแปรทาง
สังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและกลุมจากปรากฏการณทาง
สังคม การหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การสงเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะหสาเหตุและการ
ปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มศว358 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ คนควาเพิ่มเติม วิเคราะห สังเคราะห และพัฒนากิจกรรมใหมีคุณคาตอ
การพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการเรียนรูผานกิจกรรม
นิสิต เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพที่
ดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม
มศว362 ภูมิปญญาทองถิ่น
2(1-2-3)
SWU362 Local Wisdom
ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น โดยการเรียนรูรวมกับชุมชน เพื่อ
หาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกตใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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มศว363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU363 Ethical Careers for Community
ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม
เรียนรูกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากกิจการเพื่อสังคมตนแบบ และนําเสนอ
แนวทางสรางสรรคกิจการเพื่อสังคม พรอมทั้งฝกปฏิบัติรวมกับชุมชน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พลน111 จริยธรรมสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
3(2-2-5)
PER 111 Professional Ethics for Recreation
ศึก ษา วิเคราะห ความหมาย ความสําคั ญ เกี่ ย วกับ จริยศาสตร คุณ คา ของจริย ธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิช าชีพนัน ทนาการ ฝกพัฒ นาตนใหเปนผูมีคุณ ธรรมจริย ธรรม เสริม สรางจิตสํานึก จิตสาธารณะ
จิตบริการ คิดอยางเปนเหตุผล และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตที่มีตอศีลธรรม ชุมชน และสังคม
พลน112 นันทนาการเบื้องตน
3(3-0-6)
PER112 Introduction to Recreation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ ความมุงหมายของปรัชญาและนันทนาการที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลตอ
นันทนาการ พัฒนาการของนันทนาการ คุณคาของนันทนาการกับความตองการปจจุบันของบุคคลและชุมชน
รวมถึงแรงจูงใจที่ทําใหมนุษยเขารวมในกิจกรรมนันทนาการ ขอบขาย ของนันทนาการ ตลอดจนการทํากิจกรรมใน
เวลาวาง
พลน113 พื้นฐานดนตรีและขับรองเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
PER113 Basic Voice and Music for Recreation
ศึกษา และฝกทักษะ การอานสวนของโนตสากล การเลนเครื่องดนตรีประกอบการรอง และดําเนิน
กิจกรรมทางนันทนาการ ถูกทํานองจังหวะและอารมณเพลง การใชเทคโนโลยีสรางสรรคงานดนตรีและขับรองใน
ดําเนินกิจกรรมทางนันทนาการ
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พลน114 การละเลนพื้นเมือง
2(1-2-3)
PER114 Folk Activities
ศึกษา วิเคราะห ประวัติและประเภทของกิจกรรมการละเลนพื้นเมืองแตละภาคของไทย และอาเซียน
พัฒนาการกิจกรรมการละเลนตามยุคสมัยและกลุมบุคคล และการประยุกตการละเลนพื้นเมือง และการปฏิบัติการ
ใชการละเลนพื้นเมืองรวมในโปรแกรมนันทนาการ
พลน115 การเปนผูนําเกมนันทนาการ
3(2-2-5)
PER115 Recreationl Games Leadership
ศึกษาความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเกมนันทนาการความหมาย ความสําคัญ คุณคาและประโยชน
ของเกมนันทนาการ คุณลักษณะและประเภทของเกมนันทนาการ ทฤษฎีการเลนหลักการในการเลือกเกม
นันทนาการการคิดเกมนันทนาการ และการเขียนเกมนันทนาการ ฝกการปฏิบัติการเปนผูนําเกมนันทนาการการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา การสรางโปรแกรมเกมนันทนาการ และการใชเกมนันทนาการในการฝกอบรม
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ
3(2-2-5)
PER116 Psychology for Recreation
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความเปนมา แหงแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาความรูใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํานันทนาการ แบบของบุคลิกภาพ ที่นํามาประยุกตใชในกิจกรรมนันทนาการ ปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมบุคคลและสังคม การสรางแรงจูงใจ การสรางความสัมพันธในกลุมและหนวยงาน ตลอดจนการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี
พลน117 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
2(1-2-3)
PER117 Basic English for Recreation Profession
ศึกษาศัพท สํานวน หลักไวยากรณพื้นฐานสําหรับการใชงานในวิชาชีพ เรียนรูการใชศัพทเกี่ยวกับ
นันทนาการ ฝกการอาน การฟง และการพูด
พลน118 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ
2(1-2-3)
PER118 Physical Activities for Health in Recreation
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ของกิจกรรมทางกาย รูปแบบกิจกรรมทางกาย ความแตกตางระหวาง
กิจกรรมทางกายของแตละชวงวัย การออกแบบกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
ในนันทนาการใหสอดคลองกับความตองการในวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม
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พลน211 คายพักแรม
2(1-2-3)
PER211 Camping
ศึกษา วิเคราะห ประวัติและวิวัฒนาการของคายพักแรมในแตละยุค คุณคาของคายพักแรมในดาน พัฒนา
บุคคล ดานการพักผอนหยอนใจ ประเภทของคายพักแรม องคการที่จัดคายพักแรม การปฏิบัติตนเปนชาวคายที่ดี
การชวยเหลือดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดคายพักแรม และการจัดการดําเนินการคายพักแรม
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง
3(2-2-5)
PER212 Recreation Activity and Leisure Time Using
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและทฤษฎีของกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง ความเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่สงผลตอการใชเวลาวางในชุมชนและสังคม ประเด็น แนวโนมของนันทนาการและการใชเวลาวางที่
สอดคลองกับวิถีของชุมชนและสังคม ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวางที่
สัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม
พลน213 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนันทนาการ
2(1-2-3)
PER213 English for Recreation Profession
ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารในกิจ กรรมที่เกี่ยวกับนันทนาการ ในสถานการณ
ตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟงและการพูดที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
พลน311 ภาษาอังกฤษสําหรับผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
PER311 English for Recreation Leader
ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเปนผูนํานันทนาการ เนนทักษะการ สื่อสารในการนํากิจกรรมนันทนาการ
สามารถอานและเขียนโปรแกรมกิจกรรมทางนันทนาการ
พลน411 การจัดการแขงขันเกมและกีฬา
3(2-2-5)
PER411 Game and Sport Competition Management
ศึกษา วิเคราะห ประวัติ คุณคา การแจกแจงทักษะของเกมและกีฬา การเปนผูนําและจัดกิจกรรมเกม
และกีฬาพื้นฐาน รูปแบบของการจัดการแขงขัน ประยุกตการจัดการแขงขันกับการนําเกมและกีฬา
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2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
พลน221 นันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน
2(1-2-3)
PER221 Recreation for Children and Youth
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย แนวคิด การพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ ตลอดจนเสริมสรางทักษะการเปน
ผูนํานันทนาการ สรางกิจกรรมนันทนาการที่สําหรับกลุมเด็กและเยาวชน
พลน222 นันทนาการชุมชน
2(1-2-3)
PER222 Community Recreation
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ลักษณะของสังคมและชุมชน งานบริการนันทนาการชุมชน การดําเนินงาน
นันทนาการชุมชน การสํารวจชุมชนเพื่อการวางแผนงานนันทนาการชุมชน ฝกเขียนโปรแกรมนันทนาการชุมชน
การประชาสัมพันธนันทนาการชุมชน การประเมินผลการดําเนินงานนันทนาการชุมชน
ภาคปฏิบัติจัดโครงการนันทนาการชุมชน
พลน223 การพูดทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER223 Speech for Recreation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูด ทฤษฎีการพูด การเตรียมการพูด มารยาทการพูด โดยผานการฝกปฏิบัติ
การพูดเพื่อโนมนาวใจ การสนทนา การอภิปราย การพูดในที่สาธารณะ การเสวนา และการประชุม
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
PER224 Technology and Digital Media for Recreation
ศึกษา วิเคราะหเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวของกับนันทนาการ เทคโนโลยีการใชเวลาวางและ
นันทนาการ ระบบนิเวศทางดิจิตอล ชุมชนเสมือนจริง สื่อสังคมออนไลน สื่อดิจิตอล จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
และสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ การผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการและฝกปฏิบัติผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อประยุกตใช
ทางดานนันทนาการ
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ํา
2(1-2-3)
PEP225 Activites and Water Safety
ศึกษาความรู ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ํา คุณคาและความสําคัญ การ
จัดกิจกรรมทางน้ํา ทักษะการวายน้ําเบื้องตน การดูแลและรักษาความปลอดภัยทางน้ําทักษะเบื้องตนในการ
ชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา การปฐมพยาบาล และการชวยฟนคืนชีพ
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พลน321 การจัดการองคการและบุคลากรทางนันทนาการ
2(2-0-4)
PER321 Organization and Personnel Management in Recreation
ศึกษาความหมาย วิเคาะห องคประกอบขององคการของภาครัฐและเอกชน แนวโนมองคการ รูปแบบการ
จัดองคการทางนันทนาการ รวมถึงกระบวนการของการบริหารจัดการงานบุคลากร
พลน322 การจัดการนันทนาการ
3(3-0-6)
PER322 Recreation Management
ศึกษา วิเคราะห ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของการจัดการ นันทนาการ
สมมรรถนะการทํางานนันทนาการ การใหบริการนันทนาการ กิจกรรมหลักทางการจัดการ นันทนาการ ภาวะผูนํา
และการสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการเชิงกลยุทธทางนันทนาการ
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ
2(1-2-3)
PER323 Recreation Program
ศึกษาความหมาย รูปแบบการจัดโปรแกรมนันทนาการ ลักษณะและขอบขายของการจัดโปรแกรม
นันทนาการที่สอดคลองกับความตองการของผูเขารวมแตชวงวัย ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบโปรแกรมนันทนาการโดยใช
หลักองคประกอบการจัดโปรแกรมนันทนาการ การประเมินกอนการเขารวม การวางแผนโปรแกรม การจัดและ
ดําเนินงานโปรแกรมนันทนาการ การประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ
พลน324 ผูนํานันทนาการ
3(2-2-5)
PER324 Recreation Leader
ศึกษา วิเคราะห การเปนผูนํา ความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ปจจัยที่สง เสริมการ
เปนผูนํา คุณลักษณะของผูนํานันทนาการที่ดี ผูนําตามแบบสังคมประชาธิปไตย วิธีการนําและบริหารจัดการ
นันทนาการ การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และปฏิบัติการนําไปใช รวมทั้งการสังเกตธรรมชาติ ศึกษา
พฤติกรรมและความตองการดานนันทนาการของ บุคคล กลุมบุคคลในแตละวัย และฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ
การนําเสนอและดําเนินโครงการนันทนาการ
พลน325 การเปนผูนําคายพักแรม
3(2-2-5)
PER325 Camp Leadership
ศึกษา วิเคราะห วิธีการนํากิจกรรมในคายพักแรม การวางแผนและปฏิบัติการในการเปนผูนําคายพักแรม
ศึกษารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมในคายพักแรม วิธีการสรางโปรแกรม การจัดและดําเนินงานคายพักแรม
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พลน326 การแสดงทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER326 Performing Art for Recreation
ศึกษา วิเคราะห ความรูเบื้องตน คุณคาของศิลปะการแสดงในนันทนาการ องคประกอบ ของการจัดการ
แสดง การกําหนดโปรแกรมนันทนาการ การเขียนบท การจัดเวที แสง เสียง การลําดับรายการ การเปนพิธีกร
การดําเนินรายการ การวิจารณการแสดง
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
2(1-2-3)
PER327 Festivals and Special Events Management
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ วิธกี ารจัดงานและการเปนผูนําสําหรับงานเทศกาล
และกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมตามเทศกาล กิจกรรมในโอกาสพิเศษ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง การจัดแสดง
และนิทรรศการ
พลน328 นันทนาการการทองเที่ยว
2(1-2-3)
PER328 Recreation Tourism
ศึกษา วิเคราะห ประวัติ คุณคา ธรรมชาติและรูปแบบการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญภายในและ
ตางประเทศ กฎหมายการทองเที่ยว หลักการการจัดกิจกรรมนันทนาการการทองเที่ยว การเปนผูนํา การผลิต
โปรแกรมนันทนาการในการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ การจัดบริการความสะดวก การรักษาความปลอดภัย
การติดตามผล
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา
2(2-0-4)
PER329 Campus Recreation
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ความมุงหมาย คุณคา ประเภทของกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
การจัดและสงเสริมกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา การเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา และการ
พัฒนากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
พลน421 นันทนาการสําหรับผูสูงวัย
2(1-2-3)
PER421 Recreation for the Aged
ศึกษาความหมาย ธรรมชาติและพฤติกรรมของผูสูงวัย การเปลี่ยนแปลง ปญหา และความตองการของ
ผูสูงวัย กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงวัย การเขียนโปรแกรมนันทนาการสําหรับผูสูงวัย การดําเนินการและ
ประเมินผลโปรแกรมนันทนาการสําหรับผูสูงวัย
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พลน422 พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER422 Areas and Recreational Facilities
ศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องคประกอบ ประเภทและลักษณะของพื้นทีแ่ ละสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางนันทนาการในรม กลางแจง และทางน้ํา ทั้งที่เปนสิ่งปลูกสรางและทางธรรมชาติ ระบบการจัดการ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ ฝกปฏิบัติสํารวจออกแบบ วางแผนและ
พัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ
2(2-0-4)
PER423 Business and Marketing for Recreation
ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับแนวคิดการตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจนันทนาการ สินคาและบริการทาง
นันทนาการ ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ การแขงขันทางการตลาด สวนประสมการตลาด กลยุทธทางการตลาด
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวโนมของธุรกิจและการตลาดนันทนาการในอนาคต
พลน424 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารี
2(1-2-3)
PER424 Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide
ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ความสําคัญ และอุดมการณของลูกเสือไทย องคกรลูกเสือโลก คุณคาของการ
ลูกเสือในกระบวนการศึกษาของชาติในสถานศึกษา ฝกอบรมตามหลักสูตรผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน การ
ปฐมพยาบาลเบื้ องตน รวมถึงบทบาทของครูลูกเสือ และความสํา คัญ ของการจัดกิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย นโดยใช
กระบวนการของลูกเสือได
พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ
2(2-0-4)
PER425 Measurement and Evaluation in Recreation
ศึกษา วิเคราะห เหตุการณที่มีผลกระทบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของกลุมบุคคลในการเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ สรางเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมและประเมินผล
พลน426 สถิติและวิจัยเบื้องตนทางนันทนาการ
3(2-2-5)
PER426 Statistics and Introduction to Research for Recreation
ศึกษา วิเคราะหหลักเบื้องตน ทางสถิติประยุกตสําหรับนันทนาการ โดยศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแจกแจงความถี่ของขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายความ
นาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงการสุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน และเหตุการณที่มีผลกระทบสําคัญ
ตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยเรียนรูบนพื้นฐานของการวิจัย วิเคราะหรูปแบบ นําไปสูการออกแบบการวิจัยที่
นําไปใชประโยชนทางนันทนาการ

38
พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ
2(1-2-3)
PER427 Seminar in Recreation Professional
ศึกษา วิเคราะห ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนันทนาการ ผูนํานันทนาการ การจัดนันทนาการ ตลอดจน
ปญหาที่ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนันทนาการ โดยใหมีการศึกษา นําเสนอ และอภิปรายรวมกัน
2.2.2 วิชาชีพเลือก
พลน231 นันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ
2(2-0-4)
PER231 Recreation for Special Population
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย และความมุงหมายของนันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ ประเภทและ ลักษณะ
ของบุคคลพิเศษ ความตองการทางนันทนาการของบุคคลพิเศษ และกิจกรรมนันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ
การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ
พลน232 การเตนรําสรางสรรคสําหรับนันทนาการ
2(1-2-3)
PER232 Creative Dance for Recreation
ศึกษาทฤษฎีและฝกทักษะปฏิบัติการเตนรําตามยุคสมัย โดยใชแบบฝกทักษะการฟง การนับจังหวะดนตรี
สรางสรรคลีลาทาเตนรําประกอบบทเพลงตามสมัยนิยม สรางสรรค และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมในนันทนาการ
พลน233 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER233 Computer Program for Recreation
ศึกษาการใชโปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน สรางงานกราฟก สรางเอกสาร สรางตารางคํานวณและแผนภูมิ
สรางงานนําเสนอ มีการประกอบภาพกราฟก จัดรูปแบบที่สวยงามและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การติดตอสื่อสาร
ในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ
พลน234 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ
2(1-2-3)
PER234 Art and Craft in Recreation
ศึกษา วิเคราะห คุณคาของศิลปะตอมนุษย ประเภทของศิลปหัตถกรรม ศิลปะการประดิษฐ การออกแบบ
การใชเครื่องมือ การประดิษฐ ศิลปะของสี การวาดภาพ สูการนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
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พลน235 การเปนผูดําเนินรายการและพิธีกร
2(1-2-3)
PER235 Master of Ceremonies and Announcing
ศึกษาคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ ขอบขายของการเปนพิธีกรทางนันทนาการ หลักการและเทคนิคการเปน
พิธีกรทางนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใชไมโครโฟน น้ําเสียงและลีลาการออกเสียงที่ถูกตองตาม
หลักเกณฑการใชภาษา ฝกปฏิบัติในการเปนพิธีกร
พลน331 กิจกรรมนันทนาการกลางแจง
2(1-2-3)
PER331 Outdoor Recreation Activity
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา ความหมาย คุณลักษณะและองคประกอบของกิจกรรมกลางแจงใน
นันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการกลางแจง การสรางความสัมพันธกับบุคคล สังคม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
พลน332 งานอดิเรก
2(1-2-3)
PER332 Hobbies
ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน และรูปแบบของงานอดิเรก การเลือกงานอดิเรกใหเหมาะสมกับ
ตนเอง แนวคิดการสรางความสุขในการทํางานอดิเรก การประยุกตงานอดิเรกตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคม
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER333 Literature for Recreation
ศึกษาแนวคิด คุณคา จากวรรณกรรมไทย การวิเคราะหวรรณกรรมไทยที่กอใหเกิดความสุขในการดําเนิน
ชีวิต สรางกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมไทย โดยใชกระบวนการสรางสรรค โดยคํานึงถึงความถนัด
ไดอยางเหมาะสม
พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
PER334 Recreation in ASEAN
ศึกษา วิเคราะห รูปแบบและประเภทของกิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง พรอมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับ การจัดบริการนันทนาการ ลักษณะของหนวยงานบริการทางนันทนาการในประชาคมอาเซียน และ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แตละทองถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สะทองใหเห็นรูปแบบทาง
สังคมในอาเซียน
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พลน431 หนวยงานบริการทางนันทนาการ
2(2-0-4)
PER431 Recreation Service Agencies
ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนหนวยบริการทางนันทนาการ เรียนรูการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรูปแบบตางๆ ในแตละหนวยบริการทางนันทนาการ วิเคราะหองคความรูจากหนวยบริการทาง
นันทนาการ และนําเสนอกจิกรรมนันทนาการที่เชื่อมโยงสูการพัฒนาหนวยบริการทางนันทนาการ
พลน432 การประชาสัมพันธทางนันทนาการ
2(2-0-4)
PER432 Public Relations for Recreation
ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ แนวคิด กระบวนการ
การดําเนินงานประชาสัมพันธในงานนันทนาการ ประชามติที่สงผลตอการประชาสัมพันธ เครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ บทบาทการประชาสัมพันธในองคกรทางนันทนาการ ผลกระทบของการ ประชาสัมพันธตอสังคม
พลน433 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคทางนันทนาการ
2(1-2-3)
PER433 Innovation and Creativity for Recreation
ศึกษากระบวนการ รูปแบบ ความสําคัญของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห การติดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาได และสามารถพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
นันทนาการไดอยางเหมาะสม
พลน434 ผูนํานันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
2(1-2-3)
PER434 Recreation Leader for Tourism
ศึกษากระบวนการ รูปแบบของการจัดกิจกรรมและการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
ผลกระทบจากการพฤติกรรมนักทองเที่ยว ปญหาเศรษฐกิจสังคม ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม และปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะหผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและสังคมทองถิ่น
การประยุกตกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับการทองเที่ยว
- วิชาการฝกงานวิชาชีพ
พลน441 สหกิจศึกษา
6(0-18-6)
PER441 Cooperative Education
ปฏิบัติการฝกงานวิชาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการทางนันทนาการที่เขารวม
โครงการฝกงานวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยฯ ศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจัดและดําเนินงานกิจกรรม
นันทนาการ วางแผนและปฏิบัติการจัดและดําเนินงานนันทนาการในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน นําเสนอโครงการและดําเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการและผานการสอบปากเปลาโดย
คณะกรรมการฝกงานวิชาชีพ ตามที่กําหนด
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พลน442 การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(0-18-6)
PER442 Field Experience
ปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ ศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจัดและดําเนินงานกิจกรรม
นันทนาการ วางแผนและปฏิบัติการจัดและดําเนินงานนันทนาการในหนวยงานและองคกรตาง ๆ โดยนําความรู
และทฤษฎีที่ไดศึกษาในหลักสูตรไปใชในการวิเคราะห แกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน เสนอโครงการ การ
จัดและดําเนินงานกิจกรรมนันทนาการ และผานการสอบปากเปลาของคณะกรรมการฝกงานวิชาชีพประจํา
สาขาวิชา
3.2 ชื่อ สกุลและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2558

5. อ.ดร.อดิศัย มัตเดช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552

วท.บ.(นันทนาการ)
วท.ม.(การจัดการ
นันทนาการ)
ปร.ด.(กีฬา นันทนาการ
และการทองเที่ยว)

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546

xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

xxxxxxxxxxxx
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1. ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง

คุณวุฒแิ ละสาขา

ค.บ.(พลศึกษา)
ค.ม.(พลศึกษา)
2. อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ ศป.บ. (นาฏศิลปสากล)
ศศ.ม. (พลศึกษา)
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ
และการทองเที่ยว)
3. อ.วาที่ ร.ต.จักรพงษ
วท.บ.(สันทนาการ)
ธรรมพงษบวร
วท.ม.(การจัดการนันทนาการ)
4. อ.วาที่ ร.ต.ดร.ชินะโอภาส คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
สะพานทอง
วท.ม.(การจัดการนันทนาการ)
ปร.ด.(กีฬา นันทนาการ และ
การทองเที่ยว)
5. อ.ดร.อดิศัย มัตเดช

สถานบัน/ปที่สําเร็จ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

วท.บ.(นันทนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
วท.ม.(การจัดการนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
ปร.ด.(กีฬา นันทนาการ และ
การทองเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560

xxxxxxxxxxxx

4. องคประกอบเกี่ยวกับโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
การใหนิสิตฝกงานหรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ องคกร หรือหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวของกับงานดานนันทนาการ เปนการใหนิสิตไดเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเองนอกชั้นเรียน ภายใตการ
ดูแลของอาจารยนิเทศจากสาขาวิชา และที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ องคกร หรือหนวยงาน
นั้นๆ เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความรูดานวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองในดานการคิดอยางเปนระบบ มีทักษะการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินผล ทําให
นิสิตมีคุณภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร และความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประสบการณภาคสนามของนิสิตแบงเปน 3 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 การเตรียมการกอนการฝกประสบการณ
1) นิสิตนําเสนอสถานที่ฝกงาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพตามเกณฑที่สาขาวิชาไดกําหนดไว
2) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ ติดตอประสานงานกับสถาน
ประกอบการที่นิสิตจะไปฝกประสบการณ และบุคลากรจากสถานประกอบการที่ทําหนาที่เปนพี่
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เลี้ยงใหแกนิสิต เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง และระยะเวลาในการฝก
ประสบการณภาคสนามของนิสิต การประเมินผล และชองทางการติดตอสื่อสารกับอาจารยนิเทศ
3) อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ฯ ประชุมรวมกับอาจารยในสาขาวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
กําหนดการณตาง ๆ ของโครงการ ฯ
4) ปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม และมอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนามใหแกนิสิต
ชวงที่ 2 การฝกประสบการณ
1) นิสิตฝกประสบการณ ณ สถานประกอบการ องคกร หรือหนวยงาน ที่ไดทําการเลือกไว
2) อาจารยในสาขาวิชานิเทศการฝกประสบการณของนิสิต
3) จัดสัมมนาการฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อใหนิสิตแลกเปลี่ยนผลการเรียนรูประสบการณจาก
การฝกงาน และนําเสอนโครงการที่จัดใหกับหนวยงานตางๆ อาจารยนิเทศประเมินการบันทึกการ
ฝกประสบการณของนิสิต และอาจารยในสาขาวิชาใหคําแนะนําตาง ๆ
ชวงที่ 3 การดําเนินการหลังการฝกประสบการณ
1) หลักสูตรฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลา โครงการที่นิสิตไดจัดใหกับหนวยงานตางๆ
2) อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ฯ รวบรวมคะแนนและประเมินผลการฝกประสบการณของ
นิสิต และนําเสนอตอคณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา
3) อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ฯ ประชุมรวมกับอาจารยในสาขาวิชา เพื่อสรุปผลการดําเนิน
โครงการ ฯ ทบทวนกระบวนการดําเนินโครงการ และปรับปรุงใหดีขึ้น
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
1) มีจริยธรรมในวิชาชีพ เรียนรูและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการ เชน การตรง
ตอเวลา การมีวินัย การเก็บรักษาความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการ
2) สามารถอธิบายและปฏิบัติงานโดยอยูบนหลักการทางนันทนาการ
3) สามารถทํางานรวมกับพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ผูใชบริการในสถาน
ประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวของ
4) มีบุกคลิกภาพดี มีทักษะสื่อสาร เรียนรูและพัฒนาตนเองตอเนื่อง
5) สามารถประยุกตใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล สถานที่ และอุปกรณสิ่งอํานวย
ความสะดวก
6) มีการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางดานนันทนาการ
4.2 ชวงเวลา
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษาในชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพอยางนอย 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 16 สัปดาห
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการทางนันทนาการที่
เขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจัดและดําเนินงานกิจกรรม
นันทนาการ วางแผนและปฏิบัติการจัดและดําเนินงานนันทนาการในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน นําเสนอโครงการและดําเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการและผานการสอบปากเปลาโดย
คณะกรรมการฝกงานวิชาชีพ ตามที่กําหนด
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรูสัมพันธกับ Mapping
นิสิตสามารถเปนผูนํานันทนาการ และมีความสามารถในการบริหารจัดการนันทนาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพในสถานการณจริง เรียนรูการทํางานเปนทีมและ สามารถสรางมนุษยสัมพันธในการปรับตัวอยูใน
สภาวการณการทํางานกับหนวยงานโดยประยุกตวิชาชีพที่เรียนไปใชไดอยางเหมาะสมที่สุด
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
2) สามารถอธิบายและดําเนินการโครงการโดยใชหลักการทางนันทนาการ
3) สามารถทํางานรวมกับผูรวม กลุมเปาหมาย อาจารยนิเทศ และบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ
4) สามารถนําเสนอปญหา อุปสรรคในการทําโครงการ และเสนอแนะแนวทางแกไข
5) มีบุกคลิกภาพดี และมีทักษะสื่อสาร ในการดําเนินการทําโครงการและนําเสนอผลของโครงการ
6) สามารถประยุกตใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล สถานที่ และอุปกรณสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อดําเนินการโครงการและนําเสนอผลของโครงการ
7) มีการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางดานนันทนาการ
5.2 ชวงเวลา
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.3 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.4 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน
และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่จะสงนิสิตเขาฝกงานไดครบตามวัตถุประสงคของโครงการ
ฝกงานวิชาชีพ
2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตเขาฝกงานถึงหัวหนาหนวยงานที่ไดประสานงานไวเพื่อยืนยันการ
รับนิสิตเขาฝกงานตามโครงการ
3. จัดทําระเบียบวาดวยการฝกงานวิชาชีพ อันไดแก แนวปฏิบัติของนิสิต การนิเทศการฝกงานของ
คณาจารย การประเมินผลจากเจาหนาที่หรือพี่เลี้ยงของหนวยงานที่รับนิสิตเขาฝกงาน และการเสนอโครงการ
กิจกรรมนันทนาการเปนเอกสารและบรรยาย
4. จัดทํากําหนดการการประชุมวิชาการ การปฐมนิเทศ การประชุมสัมมนาและการปจฉิมนิเทศการฝกงาน
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5.5 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงการที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตาม ดังรายละเอียดดังนี้
1. จัดเก็บขอมูลจากการประเมินผลดานแบบสอบถาม จากพี่เลี้ยงของหนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง
2. จัดเก็บขอมูลจากการประเมินผลดานแบบสอบถามจากอาจารยนิเทศผูรับผิดชอบ จํานวน 3 ครั้ง
3. จัดเก็บขอมูลจากการประเมินผลความกาวหนาและผลการดําเนินงานของนิสิตโดยใหนิสิตเปนผู
ประเมินตนเองและประเมินนิสิตดวยกันเอง
4. จัดเก็บขอมูลจากการประเมินผลจาการประชุมวิชาการ การปฐมนิเทศ การสัมมนาและการปจฉิม
นิเทศการฝกงาน
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบเอกสารเปนกลุมฝกงานและการ
บรรยายเปนรายบุคคล
6. นําผลการประเมินการฝกงานวิชีพของนิสิตเสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณนิสิต มศว)
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธการสอน และการประเมินผล
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและมี
จิตสํานึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรม ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
6.1 สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับบุคคล
สถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
6.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางดานนันทนาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูดา นความรู
กลยุทธการสอน
1.1 ซื่อสัตย มีวนิ ัย ตรงตอ - ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียนการ
เวลา และความรับผิดชอบ สอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา
ตอตนเอง วิชาชีพและสังคม

วิธีการวัดและประเมินผล
- สั งเกตพฤติกรรมการมี วินัย การปฏิ บัติ
ตนตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ข อ ตกลงในชั้ น เรี ย น เช น การแต ง กาย-
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1.2 ตระหนักในคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและมีจิตสํานึก
สาธารณะ มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

1.3 ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 มีภาวะความเปนผูนํา
และผูต าม สามารถทํางาน
เปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
1.5 เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
กํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานในการประเมิ น
พฤติกรรมดานคุณ ธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา
- สอดแทรกเนื้อหาดานคุณ ธรรม จริยธรรม และ 1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในทุกรายวิชา
จริยธรรม เสียสละและมีจิตสํานึก
- ฝกปฏิบัติทํากิจกรรม สงเสริมใหเกิดความซื่อสัตย มี สาธารณะ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วินัย และตรงตอเวลา
วิชาชีพ
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพือ่ ใหนิสิตมี
คานิยมพื้นฐานที่ถูกตอง
- ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพื่อสวนรวม
- จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณทั้งในและนอก
เวลาเรียน การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานการณจริง และใหทาํ รายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและรายกลุม
- สอดแทรกเนื้ อ หาในด า นศิ ล ปวัฒ นธรรมและ -สังเกตจากการประพฤติตน การรูเ ทาทัน
ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานาชาติในการ สามารถปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
เรียนการสอน
งามของนานาชาติได
- จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณทั้งในและนอก - ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
เวลาเรียน การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ การ
สถานการณจริง และใหทาํ รายงานแสดงความ
นําเสนอผลงาน และการสะทอนคิด
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและรายกลุม
กิจกรรมในชั้นเรียน
- สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมในทุกรายวิชาเพื่อใหเขาใจในคุณคา
ของตนเอง ผูอื่น และสังคม

- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยและการ
ตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํา
รายงาน การอางอิงผลงาน และการสอบ
- ประเมินการมีสวนรวมในการอภิปราย
การวางแผนการปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลงาน และการสะทองความคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน

2. ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการสอน
2.1 เขาใจความรูพื้นฐาน
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรูในสาขา
ดานการศึกษาทั่วไปและ
ตางๆ และสาขาผูนํานันทนาการ
พื้นฐานทางดานนันทนาการ - จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และเนน
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
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2.2 สามารถอธิบายและ
ปฏิบัติดวยหลักการทาง
นันทนาการ

กลยุทธการสอน
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง
- จัดกิจกรรมเพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม พรอมตั้งเปาหมายในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรูในสาขา
ตางๆ และสาขาผูนํานันทนาการ
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และเนน
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริงและมีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย
เพื่อใหนิสิตมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความสนใจ
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคนขอมูลดวย
ตนเอง และฝกปฏิบัติในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม พรอมตั้งเปาหมายในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ

- กํ า หนดมาตรฐานการประเมิ น ผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- สั งเกตพฤติ ก รรมการมี ส ว นรว มในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย

3. ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา
3.1 สามารถประยุกต
ความรูดานนันทนาการให
เกิดประโยชน

3.2 คิดวิเคราะหและแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอดแทรกทักษะกระบวนการตางๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหาในรายวิชาตางๆ
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น

- สอดแทรกทักษะกระบวนการตางๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหาในรายวิชาตางๆ
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
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ทางปญญา

กลยุทธการสอน
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

วิธีการวัดและประเมินผล

เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 สามารถประเมิน
- สอดแทรกทักษะกระบวนการตางๆ ในการคิด
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
สถานการณตางๆ โดยใช
วิเคราะหและการแกปญหาในรายวิชาตางๆ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
ความรูเ ปนฐานกําหนด
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ - สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
โปรแกรมกิจกรรม
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
นันทนาการใหเหมาะสมกับ การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
เรียน
ผูเขารวม
สถานะการณจริง
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีความคิดริเริ่ม
- จัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรค และออกแบบ - กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
สรางสรรคออกแบบ
นวัตกรรมทางดานนันทนาการที่เปนประโยชนตอ เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
นวัตกรรมทางดาน
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
นันทนาการ
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
เรียน
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
สถานะการณจริง
แสดงถึงการคนควาความรูเพิ่มเติม การ
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกาลาม
สะทอนความคิดเห็นในชั้นเรียน
สูตรและการคิดอยางมีเหตุผลและเปน
ระบบ
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล
การเรียนรู
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา
4.1 ทํางานรวมกับผูอื่นใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในการอภิปรายและการสะทอน
ความคิดเห็นของกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงความรวมมือในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการแกปญ
 หา
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล
การเรียนรู
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา

4.2 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม

- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

4.3 สามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานการณตางๆพรอม
ทั้งเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงความรวมมือในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการแกปญ
 หา
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล
การเรียนรู
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในการอภิปรายและการสะทอน
ความคิดเห็นของกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงความรวมมือในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการแกปญ
 หา
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผล
การเรียนรู
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
กลยุทธการสอน
การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูล -ฝกการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลจากแหลง
เชิงตัวเลข เพื่อใหเขาใจองค ที่เชื่อถือไดในทุกรายวิชา
ความรูหรือประเด็นปญหา - ฝกการเลือกใชขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน
- ฝกการใชทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง
5.2 มีบุกคลิกภาพดี และ
-ฝกการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลจากแหลง
สื่อสารไดอยางมี
ที่เชื่อถือไดในทุกรายวิชา
ประสิทธิภาพ
- ฝกการเลือกใชขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการนําเสนองาน
- ฝกการใชทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง
5.3 ใชเทคโนโลยีในการ
-ฝกการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลจากแหลง
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ที่เชื่อถือไดในทุกรายวิชา
และเลือกใชไดเหมาะสมกับ - ฝกการเลือกใชขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
สถานการณ
ประกอบการนําเสนองาน
- ฝกการใชทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได

วิธีการวัดและประเมินผล

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การ
สืบคนขอมูล การเลือกใชขอมูล และการ
รูจักแหลงขอมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การ
สืบคนขอมูล การเลือกใชขอมูล และการ
รูจักแหลงขอมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การ
สืบคนขอมูล การเลือกใชขอมูล และการ
รูจักแหลงขอมูลที่เหมาะสม
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการสอน
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ และ
เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานะการณจริง

วิธีการวัดและประเมินผล

วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต/ิ
งานที่ไดรับมอบหมาย

6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูดานทักษะ
พิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
6.1 สามารถจัดกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับ
บุคคล สถานที่ อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก

6.2 มีการแสดงออกถึงภาวะ
ผูนําทางดานนันทนาการ

กลยุทธการสอน
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
และเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active
Learning)การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษา
ในสถานะการณจริง
- จัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
ที่เปนประโยชน และการบริหารจัดการเพื่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สะทอนความคิดเห็นในชั้นเรียน
-ใหนิสิตฝกใชทักษะความสามารถในการจัด
กิจกรรมทางนันทนาการใหเหมาะกับ
สถานการณและผูเ ขารวม
- จัดกิจกรรมเพื่อใหนสิ ิตฝกการปรับตัว การ
ทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมกลุม และแกปญ
 หารวมกันได
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
และเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active
Learning)การศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษา
ในสถานะการณจริง
- ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษาเพื่อใหนิสิตได
เรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและฝกบูรณาการ
ความรูเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนความคิดเห็น
ของกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ/งานทีไ่ ดรับมอบหมาย
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ

6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
(ถามี)

รายละเอียดผลการเรียนรู
1.1 ซื่อสัตย มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
1.5 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
2.1 เขาใจความรูพื้นฐานดานการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานทางดานนันทนาการ
2.2 สามารถอธิบายและปฏิบัติดวยหลักการทางนันทนาการ
3.1 สามารถประยุกตความรูดานนันทนาการใหเกิดประโยชน
3.2 คิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
3.3 สามารถประเมินสถานการณตางๆ โดยใชความรูเปนฐานกําหนดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับผูเขารวม
3.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคออกแบบนวัตกรรมทางดานนันทนาการ
4.1 ทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและผูรวมงานได
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆพรอมทั้งเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ ง
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา
5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 ใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมู ล และเลือกใชไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
6.1 สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
6.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผูนําทางดานนันทนาการ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
Oความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

4.ทักษะความสัมพันธ
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













O

O

O



O

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1













O

O

O



O

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2













O

O

O



O

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1













O

O

O



O

มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2













O

O

O



O





O







1.2 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี) (บังคับ)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล

O













มศว241 แนวโนมเทคโนโลยีดจิ ิทัลและสังคม



O













O

O



มศว242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน



O













O






O

มศว243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล



O











O

O



O















O

มศว245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม



O







O







O

มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ



O














O


O
O



มศว244 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี


O

O



O

1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี)

O

O

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2
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มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว248 พลังงานทางเลือก
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3
O
 O

  


 

   O



O
 

   O


2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
O
O

O



O





O



O

1.4 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (บังคับ)
มศว151 การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย





O









มศว161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู













มศว261 พลเมืองวิวัฒน











มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย



O





มศว252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต



O

มศว253 สุนทรียสนทนา



O


O

มศว254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค



O

มศว255 ธรรมนูญชีวิต



มศว256 การอานเพือ่ ชีวิต




O

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา



O

มศว258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ



O

มศว262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม



O

มศว263 มนุษยกับสันติภาพ





มศว264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม



มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน




O

















O



O











O



O





O





O

O



O







O





O

O



O







O





O



O


O







O









O







O









O

O







O






O



O


O







O





O



O















O


O













O



O













O



O















O



O















O



O

1.5 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)


O



6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2
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4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





O









มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม





O









มศว268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย











มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ









มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด






O


O









มศว353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม



O







มศว354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม




O

O








O

มศว355 พุทธธรรม





O







มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต





O





มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม







มศว358 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม





O

มศว361 มศว เพื่อชุมชน





มศว362 ภูมิปญญาทองถิ่น



มศว363 สัมมาชีพชุมชน
มศว364 กิจการเพือ่ สังคม

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2

O



O




O

O



O





O





O





O







O




O

O







O



O







O



O

O









O













O













O








O









O

O







O


O









O











O

O









O













O

O





O



O











O

O






O

O



O

พลน111 จริยธรรมสําหรับวิชาชีพนันทนาการ





O





O





O

O

O




O


O


O

พลน113 พื้นฐานดนตรีและขับรองเพื่อนันทนาการ





O


O


O



พลน112 นันทนาการเบื้องตน


O


O

O



O



O





O



O

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

O

O






O





O

O
O
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4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3
2. ความรู

พลน114 การละเลนพื้นเมือง

O


O

O
O


O

พลน115 การเปนผูนําเกมนันทนาการ




O

O






O

พลน116 บุคลิกภาพและจิตวิทยาทางนันทนาการ



พลน117 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนันทนาการ





O

พลน118 กิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพในนันทนาการ





O

O


O


O


O

พลน211 คายพักแรม
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใชเวลาวาง













พลน213 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนันทนาการ





พลน311 ภาษาอังกฤษสําหรับผูนํานันทนาการ





พลน411 การจัดการแขงขันเกมและกีฬา





O



พลน221 นันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน

O



O



พลน222 นันทนาการชุมชน



พลน223 การพูดทางนันทนาการ


O


O


O

พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพือ่ นันทนาการ



O

O

พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ํา
พลน321 การจัดการองคการและบุคลากรทางนันทนาการ


O


O

พลน322 การจัดการนันทนาการ



พลน323 โปรแกรมนันทนาการ




O




O

O



3. ทักษะทางปญญา


O


O

O

O
O

O




O



O





O


O



O














O



O

O



O

O

O

O






O





O

O





O

O

O

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2



O



O

O



O



O

O






O

O




O




O



O



O



O

O

O





O

O




O






5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3






O




O

O







O











O








O



O









O

O



O



O

O





O



O


O








O


O



O



O

O









O


O


O

O




O



















O

O









3.วิชาชีพ
3.1 วิชาชีพบังคับ

O







O

O




O



O





O



O

O




O


O

O

O



O

O

O

O


O


O

O
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4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3
2. ความรู

พลน324 ผูนํานันทนาการ



O




O

พลน325 การเปนผูนําคายพักแรม
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ









พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ







พลน328 นันทนาการการทองเที่ยว





พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา


O


O


พลน421 นันทนาการสําหรับผูสูงวัย

O


O

พลน422 พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ



พลน423 ธุรกิจและการการตลาดทางนันทนาการ

O

3. ทักษะทางปญญา



O



O



O

O



O

O



O

O

O

O



O



O

O







O





O

O




O

O




O

O





O



O







O

O



O





O



O









O

O







O











O



O

O




O











O



O






O






O


O



O





O













O




O



O

O



O









O













พลน426 สถิติและวิจยั เบื้องตนทางนันทนาการ


O

พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ

พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ

6.2

O


O

6.1

O


O



6. ทักษะ
พิสัย

O


O

พลน424 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารี

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3




O

O




O





O


O



O

O





O



O




O




O

O









O















พลน231 นันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ











O





พลน232 การเตนรําสรางสรรคสําหรับนันทนาการ





O





พลน233 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางนันทนาการ




O


O



พลน234 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ


O


O

พลน235 การเปนผูดําเนินรายการและพิธีกร





O

O



พลน331 กิจกรรมนันทนาการกลางแจง












O

O

O

O

O

O




O





O






O

O









O


O





O


O




3.2 วิชาชีพเลือก






O





O





O

O



O

O

O


O

O





O

O



O



O
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พลน332 งานอดิเรก

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1
4.2
4.3
2. ความรู



พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ


O




O


O

พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน












O

พลน431 หนวยงานบริการทางนันทนาการ









พลน432 การประชาสัมพันธทางนันทนาการ







พลน433 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคทางนันทนาการ





พลน434 ผูนํานันทนาการสําหรับการทองเที่ยว





พลน 441 สหกิจศึกษา



พลน 442 การฝกประสบการณวิชาชีพ



3. ทักษะทางปญญา


O











O

O







O

O



O





O

O












O











O












O











O









O





O









O



6.1

6.2

6. ทักษะ
พิสัย

O



O

O

O

O



O



O



O

O









O






O





O


















O




O



















5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3





O













O









O





4. วิชาการฝกงานวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 5
การวัดและการประเมินผลการศึกษา ขอ 25 ขอ 26 และขอ 27(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวัดและประเมินผลการศึกษา กําหนด
ระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกัน ใหสอดคลองกันตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร ทําการทวนสอบโดย
การประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกัน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ขอ 41 ขอ
42 และขอ 43 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดใหมีการปฐมนิเทศ อาจารยใหม เพื่อแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ เพื่อใหเขาใจหลักสูตร บทบาท
ของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กําหนดใหคณาจารยใหมเขารวมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใหมของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะพลศึกษา
1.2 จัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม เพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิตเพื่อใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล
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2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การใชสื่อการ
เรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางดานวิจัย โดย
การสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ
2.2.3 ใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพือ่ เสนอผลงานทางวิชาการในและตางประเทศ
2..2.4 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาในรูปแบบ
ตาง ๆ สําหรับผูเขารวมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/ นานาชาติ
2.2.6 สรางสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
องคความรูในวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาครบ 5 คนและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอีกทั้งอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดานคือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
(2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(6) ดานทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
จากผลการสํารวจพบวา มีบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีจํานวนคิดเปนรอยละ
65.91ซึ่งแสดงวาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ มีอัตราการไดงาน
ทําคอนขางสูงอยูในระดับดีมากสะทอนการดําเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2525 สงผลใหบัณฑิตที่จบมีคณ
ุ ภาพและเปนที่ตองการของ
ผูใชบัณฑิตในปจจุบัน
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3. นิสิต
กระบวนการรับนิสิตเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนั้นเปนงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยทางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการไดมีการประสานนําผลการดําเนินงานการ
รับนิสิตจากปการศึกษาที่ผานมาเพื่อกําหนดคุณสมบัติและอัตราการรับนิสิตในแตละปการศึกษา โดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงานและใหเหมาะสมกับจํานวนของคณาจารยที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเกณฑในการคัดเลือกตองมี
ความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนิสิตที่กําหนดในหลักสูตร เพื่อใหไดนิสิตที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน
ประกอบดวย ความรู ประสบการณที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร ความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ ความมุงมั่น
และมีเวลาเรียนที่เพียงพอ เพื่อนิสิตจะไดรับองคความรูแ ละประสบการณตางๆ ที่กําหนดในหลักสูตรอยางครบถวน
และสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน และจัดสอบ
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการไดมีการนําผลการประเมินการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตใหมปการศึกษาที่ผานมาประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ การจัด
แผนการเรียน เปนตนเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา และนิสิตกลุมพิเศษ เชน นิสิตที่
ยายสาขาวิชา นิสิตที่อยูในโครงการกีฬา และนิสิตที่มีปญหาทางดานการเรียน โดยนิสิตใหมไดเขารวมกิจกรรม/
โครงการตางๆ ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยและคณะพลศึกษาจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาศึกษา ดังนี้
กิจกรรมอัตลักษณนิสิต กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เปนตน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการไดมีการนําผลการประเมินการ
ควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรีของนิสิตใหมปการศึกษาที่ผานมา
ประกอบการกําหนดนโยบายการควบคุมดูแลนิสิต โดยมีการจัดระบบการดูแลใหคําปรึกษานิสิตของอาจารยที่
ปรึกษาตลอดการศึกษามีการควบคุมกํากับใหจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยใช
ระบบฐานขอมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอมูลดานการเรียนดานครอบครัว และขอมูลบุคคลที่
หนวยงานสามารถติดตอเมื่อนิสิตมีปญหา และอาจารยที่ปรึกษาจะเขาประชุมอาจารยที่ปรึกษาและรับมอบคูมือ
อาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมคูมือ
การเรียนในระดับปริญญาตรีใหแกนิสิตเพื่อเปนแนวทางประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี
การจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิตไดแกระบบอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะดูแลนิสิตที่รับเขาในปการศึกษานั้นจนสําเร็จ
การศึกษาโดยใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนกิจกรรมตามหลักสูตรและปญหาของนิสิตในดานอื่นๆเชนปญหาสวนตัว
ดานครอบครัว เปนตน โดยอาจารยที่ปรึกษาจะแจงชองทางการติดตอและเวลาเขาพบแกนิสิตในวันปฐมนิเทศและ
กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษานัดพบนิสิตชั้นปที่อยูในการดูแลอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดมีการเปดรับความคิดเห็นและขอรองเรียนเพื่อใหนิสิตสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนิสิตสามารถรองเรียน/เสนอความ
คิดเห็นผานทางอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรง จากนั้นจะเปนการรวบรวม
ขอมูลการรองเรียน/ขอเสนอดังกลาวแจงตอเลขานุการหลักสูตรฯ
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เพื่อนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีการพิจารณาขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ
รวมกันเพื่อหาแนวทางการแกไขและปรับปรุง ซึ่งมติจากที่ประชุมไดนําเสนอตอเลขานุการภาควิชาสันทนาการนํา
เรื่องแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาสันทนาการ เพื่อแจงเรื่องใหคณาจารยผูสอนไดรับ ทราบขอ
รองเรียน/ขอเสนอแนะจากนิสติ และรับทราบแนวทางที่ตองปรับปรุง/แกไขตอไป
4. อาจารย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกําหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองมีการประชุมกอนเปด
ภาคเรียนที่ 1 ของทุกปการศึกษา เพื่อประเมินคุณสมบัติ ปริมาณงาน และอัตรากําลังของอาจารยในหลักสูตร ทั้งที่
เปนอาจารยประจําหลักสูตร ผูสอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการประเมินคุณสมบัติของอาจารยให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และการประเมินปริมาณงานและอัตรากําลังของอาจารยในหลักสูตรใหพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงการสอน
และภาระงานดานอื่น ๆ ของอาจารย ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร ภาควิชา และคณะ รวมทั้ง ให
พิจารณาจากแผนอัตรากําลัง ผลการวิเคราะห SWOT และงบประมาณ เมื่อพบวาอาจารยมีคณ
ุ วุฒิไมตรงกับ
หลักสูตร หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหอาจารยในหลักสูตรมีจํานวนลดลง เชน การลาศึกษาตอ ยายสถานที่ทํางาน
ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอาจารยที่ทําใหหลักสูตรไมไดมาตรฐาน เชน อาจารย
ประจําหลักสูตรไมเขารวมประชุมเปนประจํา หรืออาจารยเขาสอนไมครบตามกําหนดหรือยายตารางเรียนเปน
ประจํา เปนตน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณารับอาจารยใหม โดยมีการกําหนดคุณสมบัติและกรอบ
ภาระงานของอาจารยใหม รวมทั้ง เกณฑที่จะใชในการคัดเลือกซึ่งเนนความเปนธรรมและโปรงใส หลังจากนั้น จะ
นําเสนอตอที่ประชุมอาจารยภาควิชาสันทนาการเพื่อพิจารณา แลวจึงเสนอขออัตราอาจารยผานคณะไปยัง
มหาวิทยาลัย เมื่อไดรับการอนุมัติ จะดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมตามเกณฑที่ไดกําหนดไว หลังจากนั้น ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหนาภาควิชาสันทนาการจะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยใหมวามี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร แลวจึงเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตรผานคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ
แตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร กอนที่จะแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในลําดับ
ตอไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการมีการออกแบบหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2548 หลักสูตรสะทอนถึงความจําเปนในปจจุบัน ที่สังคมมีความตองการบุคลากรวิชาชีพดานนันทนาการที่มีความรู
ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อสรางโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการสูการมี
สุขภาพจิตและกายที่ดี รวมทั้งสามารถประยุกตใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล สถานที่ และ
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งนี้เพราะกิจกรรมนันทนาการเปนพื้นฐานทีส่ ําคัญของการพัฒนาสงเสริมให
ประชาชนมีความสุข และนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดังนั้นภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีการเสริมสรางองคความรูทางดานการเปนผูนํานันทนาการ ซึ่งกลาวไดวาเปนจุดแข็งของ
ภาควิชาฯ ในการสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ
ภาควิชาสันทนาการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา
หลักสูตร เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ โดยคณะกรรมการกําหนดโครงสราง
หลักสูตร รายวิชาและจํานวนหนวยกิต ที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเปนผูนํานันทนาการที่มีความรู
ความสามารถและมีคุณธรรมควบคูกันไป
สําหรับการออกแบบหลักสูตรนั้น คณะกรรมการรางหลักสูตรฯ มีการประเมินสถานการณตาง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบตอการผลิตบัณฑิตทางดานนันทนาการกลาวคือ ไดมีการเชิญผูใชบัณฑิตมาทําการสนทนากลุม (Focus
Gruops)ถึงคุณลักษณะของบัณฑิตผูนํานันทนาการที่พึงประสงค ไดแก กรมพลศึกษา อุทยานการเรียนรู (TK Park)
วิทยากรอิสระ และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของนอกจากนั้นยังมีการเชิญศิษยเกาที่ทํางานอยูในหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนมารวมสนทนากลุม (Focus Gruops) และสะทอนคุณภาพของหลักสูตรในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง อีกทั้งไดมีการเชิญนิสิตปจจุบันในหลักสูตรฯ (ปรับปรุง พ.ศ.2556)มารวมสนทนากลุม (Focus Gruops)
ซึ่งจะเปนการสะทอนมุมมองของผูเรียนในดานทักษะและความรูที่ตองการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร
สุดทายไดเชิญคณาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ มารวมสนทนากลุม (Focus Gruops) เพื่อใหไดมุมมองในดานการผลิต
บัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผูนํานันทนาการของภาควิชาสันทนาการจึงไดมีการกําหนดรายวิชาทีส่ อดคลองกับความตองการบัณฑิตที่
กําลังศึกษาอยูในปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต รวมทั้งสอดคลองกับสถานการณทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานนันทนาการที่หลากหลายสาขามาวิพากษหลักสูตร
เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต จากการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ทํา
ใหมีการปรับลดจํานวนหนวยกิต จํานวนรายวิชา ของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรมุงเนนคุณภาพทางวิชาการ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาเพื่อพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพิ่มบทบาทของผูสําเร็จการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศและการเปนผูนํานนัทนาการอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมแกบุคคลทุกกลุม และทุก
ชวงวัย โดยการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และวิทยาการใหมๆ ทางดานนันทนาการในระดับสากลเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองได
หลักสูตรมีการกําหนดการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยมีการประเมินใหครอบคลุมตามจุดมุงหมาย
ที่ไดตั้งไว และไดกําหนดวิธีการวัดผลไวใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ในทุกรายวิชา และมีการประเมินผูเรียนใหมีความ
สอดคลองกับ Curriculum Mapping โดยมีการพัฒนาและสรางเครื่องมือในการประเมินใหมีความหลากหลายและ
ใหสอดคลองกับสภาพของความเปนจริง เชน ความหลากหลายของ การออกขอสอบ (มีทั้งแบบปรนัย อัตนัย ศึกษา
คนควาดวยตนเอง รายงาน เปนตน) ไดมีการแจงการประเมินใหกับผูเรียนในแตละรายวิชาถึงวิธีการประเมินในแต
ละขั้นตอน โดยมีการประเมินผลจากสภาพความเปนจริงรวมถึงการใหคําปรึกษาและใหขอมูลกับนิสิตอยาง
สม่ําเสมอ มีการประเมินโดยการใหคะแนนรายการวัดผล คะแนนรวม ตลอดจนการตัดเกรด มีขอมูลหลักฐานหรือ
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ที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดอยางชัดเจน มีการกระจายของคะแนนและเกรด สามารถสะทอนความสามารถ
ที่แทจริงของนิสิต รวมไปถึงการแจงคะแนนและเกรดใหนิสิตทราบ
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 - 7) ไดมีการจัดการทวน
เกรดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เพื่อที่จะนําไปพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินผูเรียนตอไป ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานจามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการไดประชุมและมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ในภาคการศึกษาสํารวจความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แลวสงไปยัง
หัวหนาภาควิชาสันทนาการ เพื่อดําเนินการไปยังคณะพลศึกษารับทราบ โดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสํารวจ
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรฯ มีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร/
สํารวจความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกอนเปดภาคการศึกษาแลวบันทึกขอมูลไว กอนปดภาคการศึกษาให
นิสิตและบุคลากรทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิง่
สนับสนุนการเรียนรูแจงในที่ประชุมภาควิชาสันทนาการในความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลการประเมิน
ไมผานเกณฑ มติที่ประชุมจัดทําขอเสนอการแกปญหาและแนวทางเลือกการแกไขใหเหมาะสมกับลําดับความสําคัญ
นําขอมูลดังกลาวทีผ่ าน แลวสงขอมูลไปยังการประชุมระดับภาควิชาฯ สงขอมูลไปยังรองคณบดีที่เกี่ยวของ/
หนวยงานที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะกรรมการประจําคณะดําเนินการแกปญหา ประธานบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการติดตามผลและประเมินผลการแกปญหา
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนภาควิชาสันทนาการ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใชสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแบงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูได 3 อยาง คือ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และหนังสือ
1. อาคารสถานที่ปจจุบันไดรับความอนุเคราะหจากผูอ ํานวยการศูนยกีฬาสิรินธร โดยมีอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการ ณ ศูนยกฬี าสิรินธร ประกอบดวยหองเรียน 12 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง คือหองนิทรรศการ
อาคารกีฬา 1-3, สนามกรีฑา 1สนาม, สนามซอฟทบอล 1 สนาม, สนามฟุตบอล 3 สนาม, สนามรักบี้ 1 สนาม,
สนามเทนนิส 8 สนาม, สนามเปตอง 10 สนาม, สนามยิงธนู 1 สนาม, สนามวอลเลยบอลชายหาด 1 สนาม, สนาม
ฮอกกี้ 1สนาม, อาคารฝกปฏิบัติการทางน้ํา 1 อาคาร, หองพักอาจารย 7 หอง, หองประชุม 3 หอง และหองอื่นๆ
จํานวน 16 หอง ไดแก หองคณบดี 1 หอง หองรองคณบดี 1 หอง หองอาหาร 2 หอง หองหัวหนาภาควิชา 2 หอง
หองสํานักงาน ซึ่งจํานวนนิสิตสาขาวิชาผูนํานันทนาการทั้ง 4 ชั้นป มีจํานวน 320 คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดสวนแลว
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
2. วัสดุอุปกรณภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ มีหองเบิกจายวัสดุ
อุปกรณ 1 หอง โดยมีเจาหนาที่ประจําใหบริการเบิกยืม-คืน จากการสํารวจของคณะกรรมการบริหารความพรอม
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ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ ตัวอยางเชน เต็นทสนาม 80
หลัง อุปกรณภาคสนาม 20 ชุด เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 2 ชุด กีตารไฟฟา 1 ตัว กีตารโปง 2 ตัว กลองบองโก 3 ชุด
กลองทอม 2 ชุด กลองชุด 1 ชุดเครื่องประกอบจังหวัด 3 ชุด ฯลฯ
3. หนังสือและตํารา นิสิตสาขาวิชาผูนํานันทนาการสามารถใชบริการสืบคนขอมูลหนังสือ วาสารและ
สิ่งพิมพอื่นได โดยมีสํานักงานหอสมุดองครักษ และสํานักหอสมุดกลาง โดยเปดใหบริการจันทร-อาทิตยตังแตเวลา
08.30–16.30 นาฬิกา จากการสํารวจของคณะกรรมการบริหารความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการจํานวนหนังสือและตํารามีสัดสวนที่เหมาสม ตัวอยางเชน
ตํารานันทนาการเบื้องตน มีอัตราสวน 1:4,การอยูคายพักแรม มีอัตราสวน 1:4, ตําราปรัชญานันทนาการมี
อัตราสวน 1:4, เกมนันทนาการ มีอัตราสวน 1:3
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คณะกรรมการบริหารความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํา
นันทนาการทําการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู กอนเปดภาคการศึกษานํา
ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหที่ประชุมภาควิชาฯ กอนปดภาคการศึกษาใหนิสิตและ
อาจารยทําการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยผลการประเมินอยูในเกณฑดีทุกดานไดแก การ
บริการหองสมุดและแหลงการเรียนรู การบริการดานกายภาพ การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ
ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอกชั้น
เรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชในการปรับปรุงกล
ยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล
ยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
2.1 ประเมินหลักสูตรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การฝก
ประสบการณวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป ตามตัวบงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา โดยคณบดี
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนกลยุทธการสอน
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและผูเกี่ยวของ
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมินเปนฐาน
ในการปรับปรุง
4.3 เชิญผูม ีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกล
ยุทธการสอน

