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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/ภาควิชา   คณะพลศึกษา  ภาควิชาสันทนาการ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25520091104338 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Recreation Leadership 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้น านันทนาการ) 
ชื่อย่อ (ไทย):    ศศ.บ. (ผู้น านันทนาการ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Arts (Recreation Leadership) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.A. (Recreation Leadership) 
 

3. วิชาเอก 
 - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ  เพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ พ.ศ. 

2556) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 3/2561 

เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 24  เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที่ 12  เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2563   

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้น านันทนาการในศูนย์เยาวชนทั่วประเทศ 
8.2 ผู้น านันทนาการในองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลทั่วประเทศ 
8.3 นักนันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 
8.4 นักนันทนาการในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและหน่วยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทต่างๆ 
8.5 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับนันทนาการการท่องเที่ยว บริการนันทนาการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิและสาขา สถานบนั/ปี่ที่ส าเร็จ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. ผศ.กนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง ค.บ. (พลศึกษา) 
ค.ม. (พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

xxxxxxxxxxxx 

2. อ.ดร.สมุนรตรี น่ิมเนติพันธ์ ศป.บ. (นาฏศิลปส์ากล) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ปร.ด. (การจดัการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2545 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2552 

xxxxxxxxxxxx 

3. อ.ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์      
ธรรมพงษ์บวร 

วท.บ. (สันทนาการ) 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2529 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 

xxxxxxxxxxxx 

4. อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชินะโอภาส  
สะพานทอง 

คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) 
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2540 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 
 

xxxxxxxxxxxx 

5. อ.ดร.อดศิัย มัตเดช วท.บ. (นันทนาการ) 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) 
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 

xxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ใช้สถานที่และอุปกรณก์ารเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศโดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพ่ือให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพการหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสมการ
เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่มุ่งเน้นนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ
ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสร้างรากฐานของสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
สนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านนันทนาการ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม  โดยในปัจจุบันความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  วิชาชีพ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก 
ตามความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในเรื่องของการศึกษา การ
ท างาน ท าให้ เกิดความเครียด นอกจากนี้ผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลดน้อยลง ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่ทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์  ท าให้หลักสูตรเห็น
ความส าคัญ และมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลง  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีทักษะและเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้  ในภาคเอกชน  ภาคธุรกิจและภาคบริการ  มีความต้องการบุคลากรทาง
นันทนาการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
การบริการ  โดยการน ากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรมาใช้ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาดังกล่าว  ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้บุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้น าระบบ ASEAN University 
Network Quality Assurance (AUN-QA) เข้ามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือ
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ 
Outcome – Based Learning และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
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2560–2564) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกมุ่งผลิตบัณฑิตให้ใช้คุณธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
หลักการนันทนาการอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานนันทนาการได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องตามภารกิจต่างๆ มีเจตคติที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  
รับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม  ตลอดจนอุทิศตนเพ่ืองานในวิชาชีพนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมที่ดีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเหมาะสมกับบทบาทนักนันทนาการ  สามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  และมีคุณลักษณะการเป็นผู้น านันทนาการ/เป็นนัก
บริหารจัดการโครงการนันทนาการที่ดี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ (พ.ศ. 2561) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในเรื่องผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังเน้น  
ให้บัณฑิตมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นในการน าความรู้ความสามารถไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพตามช่วงวัยและพัฒนาวิชาชีพให้เป็นมาตรฐาน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความรู้คู่คุณธรรม ตามคุณลักษณะอัตลักษณ์ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตในอุดม
คติไทย 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ  เป็นหลักสูตรที่มี การจัดการเรียน

การสอนภายใน ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยความรับผิดชอบของส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

- ไม่มี – 
13.3  การบริหารจัดการ  

- ไม่มี – 
 



5 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

ผู้น านันทนาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
1.2  ความส าคัญ 

วิชาชีพนันทนาการ  เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า เช่น ในระดับนโยบายได้มีการ (ร่าง) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคนโดยใช้กระบวนการทางนันทนาการ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคม
โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยในฐานะที่
เป็นสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมือกับผลกระทบดังกล่าวที่มีทั้งความร่วมมือ ความขัดแย้ง
และการแข่งขัน 

นอกจากนี้  ในภาครัฐ  เอกชน  ภาคธุรกิจและภาคบริการ  มีความต้องการบุคลากรทางนันทนาการใน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน  การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพการบริการโดย
การน ากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าว  จึง
มีความจ าเป็นจะต้องใช้บุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านนันทนาการ ที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  เพ่ือ
พัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งคณะพลศึกษาได้ตระหนัก
ถึงภาระหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่ข้ึนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 สามารถอธิบายและปฏิบัติด้วยหลักการทางนันทนาการ 
1.3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพมาจัดบริการนันทนาการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
1.3.3 สามารถเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและมีความคิดริเริ่ม รวมทั้ง

พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
1.3.4 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของ

การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพทางนันทนาการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่

ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  หรืออย่างน้อย 
ทุกๆ 5  ป ี

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และผู้ใช้บัณฑิต 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  

- รายงานความต้องการบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์สาขานันทนาการของ
ตลาดแรงงานสังคม และผู้ใช้บณัฑิต 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิต 

-  ติดตามผลประเมินของนสิิตอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

- รายงานการสรุปผลของอาจารยท์ี่
ปรึกษาแต่ละชั้นป ี

- ส่งเสริมให้บริการวิชาการของ
คณาจารย์ภาควชิา  การท าวิจัยในชั้น
เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่น ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานบริการ
วิชาการ  

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์การท าวจิัยในชั้น
เรียน  

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัย  

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
คณาจารย์ในหลักสูตร  

- ปริมาณงานวิจัยในชัน้เรียนต่อ
คณาจารย์ในหลักสูตร  

- ปริมาณงานวิจัยต่อคณาจารย์ใน
หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

การจัดการศึกษาโดยระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า               

8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน       เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง  โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาผู้น านันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2.3  มีคณสมบัติอ่ืนที่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 การปรับตัวในการอยู่หอพักของนิสิต ที่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งนิสิตต้องปฏิบัติตาม ท าให้มี
ปัญหาต่อการใช้ชีวิตในหอพัก 

2.3.2 การปรับตัวในการเรียนจากระดับมัธยมศึกษา มาเป็นระดับอุดมศึกษา เกิดปัญหาต่อความ
รับผิดชอบของตนเองในการเรียน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในการอยู่หอพัก และการปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าการเรียน โดยมีการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

โดยก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ 
 

 
 
 
 
 



8 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
หลักสูตรใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผู้น านันทนาการ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการ 
ศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 
 

  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ป ี2565 
หมวดการจัดการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและ
คณะร่วมสอน) 200,000 350,000 600,000 700,000 700,000 
2. ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวสัดุการเรียน
การสอน) 200,000 400,000 800,000 900,000 900,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 200,000 350,000 600,000 700,000 700,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 100,000 200,000 400,000 500,000 500,000 
5. งบสนบัสนนุการวิจัย 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 100,000 200,000 370,000 600,000 600,000 
7. ค่าสาธารณปูโภค 200,000 250,000 378,000 600,000 600,000 
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ ์ 216,000 1,182,000 1,500,000 2,464,000 2,464,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      
1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 152,000 304,000 456,000 608,000 608,000 
2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค
การศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 144,000 288,000 432,000 576,000 576,000 
3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 136,000 272,000 408,000 544,000 544,000 
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รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ป ี2565 
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 104,000 208,000 312,000 416,000 416,000 
5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวมรายจ่าย 2,400,000 4,800,00 7,200,000 9,600,000 9,600,000 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  
  อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  ก าหนดหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
 

รายละเอียดโครงสร้าง จ านวนหน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต  
 2.2 วิชาชีพ 54 หน่วยกิต  
  2.2.1 วิชาชีพบังคับ      46 หน่วยกิต  
  2.2.2 วิชาชีพเลือก        8 หน่วยกิต  
 2.3 วิชาการฝึกงานวิชาชีพ  6 หน่วยกิต  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

รวม 128 หน่วยกิต 
 
 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้  
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1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้   
 1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU111 Thai for Communication   
 1.1.2 ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication I   
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication II   
มศว123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication I   
มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2  3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication II   

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) (บังคับ) ก าหนดให้เรียน     
3 หน่วยกิต  

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU141 Life in a Digital World   

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม  2(1-2-3) 
SWU241 Digital Technology and Society Trends   
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
SWU242 Mathematics in Daily Life   
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
SWU243 Personal Financial Management   
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  3(3-0-6) 
SWU244 Science for Better Life and Environment   
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society   
มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ  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   
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1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (บังคับ) ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต 
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 
SWU151 General Education for Human Development   
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society   
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์  3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens   
 

1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         
5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3) 
SWU251 Music and Human Spirit   
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life   
มศว253 สุนทรียสนทนา  2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue   
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity   
มศว255 ธรรมนูญชีวิต  2(1-2-3) 
SWU255 Constitution for Living   
มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต  2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life   
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers   
มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ  2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation   
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม  2(2-0-4) 
SWU262 History and Effects on Society   
มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ  2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace   
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society   
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization   
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy   
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่  2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management   
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มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย  2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research   
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development   
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process   
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม  3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics   
มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม  3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation   
มศว355 พุทธธรรม  3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism   
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต  2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living   
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม  2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability   
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development   
มศว361 มศว เพื่อชุมชน  3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities   
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom   
มศว363 สัมมาชีพชุมชน  2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community   
มศว364 กิจการเพ่ือสังคม  2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise   

 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 92 
หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้ 
  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 32 หน่วยกิต 
พลน111 จริยธรรมส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER111 Professional Ethics for Recreation   
พลน112 นันทนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
PER112 Introduction to Recreation   
พลน113 พ้ืนฐานดนตรีและขับร้องเพ่ือนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER113 Basic Voice and Music for Recreation   
พลน114 การละเล่นพื้นเมือง  2(1-2-3) 
PER114 Folk Activities   
พลน115 การเป็นผู้น าเกมนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER115 Recreational Games Leadership   
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พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER116 Psychology for Recreation   
พลน117 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER117 Basic English for Recreation Profession   
พลน118 กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพในนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER118 Physical Activities of Health in Receration   
พลน211 ค่ายพักแรม  2(1-2-3) 
PER211 Camping   
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง  3(2-2-5) 
PER212 Recreation Activity and Leisure Time Using   
พลน213 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER213 English for Recreation Profession   
พลน311 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้น านันทนาการ  2(1-2-3) 
PER311 English for Recreation Leader   
พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา  3(2-2-5) 
PER411 Game and Sport Competition Management   

 

2.2  วิชาชีพ ก าหนดให้เรียนหรือให้เลือกเรียน 54 หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาชีพบังคับ ก าหนดให้เรียน 46 หน่วยกิต 
พลน221 นันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน  2(1-2-3) 
PER221 Recreation for Children and Youth   
พลน222 นันทนาการชุมชน  2(1-2-3) 
PER222 Community Recreation   
พลน223 การพูดทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER223 Speech for Recreation   
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER224 Technology and Digital Media for Recreation   
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ า  2(1-2-3) 
PER225 Activites and Water Safety   
พลน321 การจัดการองค์การและบุคลากรทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER321 Organization and Personnel Management in Recreation  
พลน322 การจัดการนันทนาการ  3(3-0-6) 
PER322 Recreation Management   
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER323 Recreation Program   
พลน324 ผู้น านันทนาการ  3(2-2-5) 
PER324 Recreation Leader   
พลน325 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม  3(2-2-5) 
PER325 Camp Leadership   
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พลน326 การแสดงทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER326 Performing Art for Recreation   
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ  2(1-2-3) 
PER327 Festivals and Special Events Management   
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว  2(1-2-3) 
PER328 Recreation Tourism   
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา  2(1-2-3) 
PER329 Campus Recreation   
พลน421 นันทนาการส าหรับผู้สูงวัย  2(1-2-3) 
PER421 Recreation for the Aged   
พลน422 พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER422 Areas and Recreational Facilities   
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER423 Recreation Business and Marketing   
พลน424 ผู้ก ากบัลูกเสือและเนตรนารี  2(1-2-3) 
PER424 Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide   
พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER425 Measurement and Evaluation in Recreation   
พลน426 สถิติและวิจัยเบื้องต้นทางนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER426 Statistics and Introduction to Research in Recreation   
พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER427 Seminar in Recreation Profession   
 

  2.2.2  วิชาชีพเลือก ก าหนดให้เลือกเรียน 8  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
พลน231 นันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ  2(2-0-4) 
PER231 Recreation for Special Population   
พลน232 การเต้นร าสร้างสรรค์ส าหรับนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER232 Creative Dance for Recreation   
พลน233 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER233 Computer Program for Recreation   
พลน234 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER234 Art and Craft in Recreation   
พลน235 การเป็นผู้ด าเนินรายการและพิธีกร  2(1-2-3) 
PER235 Master of Ceremonies and Announcing   
พลน331 กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง  2(1-2-3) 
PER331 Outdoor Recreation Activity   
พลน332 งานอดิเรก  2(1-2-3) 
PER332 Hobbies   
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER333 Literature for Recreation   
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พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
PER334 Recreation in  ASEAN   
พลน431 หน่วยงานบริการทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER431 Recreation Service Agencies   
พลน432 การประชาสัมพันธ์ทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER432 Public Relations for Recreation   
พลน433 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER433 Innovation and Creativity for Recreation   
พลน434 ผู้น านันทนาการส าหรับการท่องเที่ยว  2(1-2-3) 
PER434 Recreation Leader for Tourism   
    

2.3  วิชาการฝึกงานวิชาชีพ ก าหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  ก าหนดให้นิสิตฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ  และ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินโครงการฝึกงานวิชาชีพ โดยนิสิตจะเลือกลงทะเบียนเรียน 1 
รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
พลน441 สหกิจศึกษา  6(0-18-6) 
PER441 Cooperative Education   
พลน442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-18-6) 
PER442 Field Experience   

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในคณะพลศึกษาหรือคณะอ่ืนได้ตามความสนใจ  
ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3.1.3 รายวิชา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ ประกอบด้วยรายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแต่ละหน่วยงานใช้รหัสรายวิชาที่เป็นตัวอักษร     
3 ตัว น าหน้าตัวเลขดังนี้ 

ความหมายของรหัสวิชา และเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต 
  มศว  และ  SWU หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป (จัดการเรียนการสอนโดยส านัก 
      นวัตกรรมการเรียนรู้) 

  พลน  และ  PER   หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรผู้น านันทนาการ 
  เลขรหัสวิชาตัวแรก  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสวิชาตัวกลาง  หมายถึง กลุ่มวิชา ต่อไปนี้ 
   เลข  0  หมายถึง วิชาแกน  
   เลข  1  หมายถึง วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   เลข  2  หมายถึง วิชาชีพบังคับ 
   เลข  3  หมายถึง วิชาชีพเลือก 
   เลข  4  หมายถึง วิชาการฝึกงานวิชาชีพ 
  เลขรหัสวิชาตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของตัวกลาง 
  เลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชานั้น 
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  เลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
  เลขในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
  เลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ  แบ่งเป็นแผนการศึกษา

ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 

3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
พลน111  จริยธรรมส าหรับวิชาชีพนันทนาการ 3(2-2-5) 
พลน112 นันทนาการเบื้องตน้ 3(3-0-6) 
พลน115 การเป็นผู้น าเกมนันทนาการ 3(2-2-5) 
พลน118 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ 2(1-2-3) 
 รวม 20 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
พลน113 พื้นฐานดนตรีและขับร้องเพื่อนนัทนาการ 2(1-2-3) 
พลน114 การละเล่นพืน้เมือง 2(1-2-3) 
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ  3(2-2-5) 
พลน117 ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับวชิาชีพนันทนาการ 2(1-2-3) 
 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชวีิตและสังคม 2(1-2-3) 
พลน211 ค่ายพักแรม 2(1-2-3) 
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาวา่ง 3(2-2-5) 
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) 
พลนXXX 
พลนXXX 
XXX 

วิชาชีพเลือก 
วิชาชีพเลือก 
เลือกเสรี 

2(x-x-x) 
2(x-x-x) 
2(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
พลน213 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน221 นันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน 2(1-2-3) 
พลน222 นันทนาการชุมชน 2(1-2-3) 
พลน223 การพูดทางนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลนXXX 
XXX 

วิชาชีพเลือก 
วิชาเลือกเสรี 

2(x-x-x) 
2(x-x-x) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
มศว361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
พลน322 การจัดการนันทนาการ 3(3-0-6) 
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน325 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ 2(1-2-3) 
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว 2(1-2-3) 
พลน424 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนาร ี 2(1-2-3) 
 รวม 17 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
พลน311 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้น านนัทนาการ 2(1-2-3) 
พลน321 การจัดองค์การและบุคลากรทางนันทนาการ 2(2-0-4) 
พลน324 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 
พลน326 การแสดงทางนนัทนาการ 2(1-2-3) 
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา 2(1-2-3) 
พลน425 การวัดและประเมนิผลทางนันทนาการ 2(2-0-4) 
 รวม 16 หน่วยกิต 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา 3(2-2-5) 
พลน421 นันทนาการส าหรับผูสู้งวัย 2(1-2-3) 
พลน422 พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ 2(1-2-3) 
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ 2(2-0-4) 
พลน426 สถิติและการวิจัยเบื้องตน้ทางนนัทนาการ 3(2-2-5) 
พลน427 
พลนxxx 
xxx 

สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ 
วิชาชีพเลือก 
วิชาเลือกเสรี 

2(1-2-3) 
2(x-x-x) 
2(x-x-x) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พลน442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-6) 
 รวม 6 หน่วยกิต 

3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
  3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษามีลักษณะเดียวกับกับแผนการศึกษา
ส าหรับการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้นนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา พลน441 สหกิจศึกษา 
ดังตาราง 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พลน441 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 

  
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

- ภาษาไทย 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU111 Thai for Communication   

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และพรรณนาความ 

- ภาษาต่างประเทศ 
มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication 1   

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication 2   

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านแล ะการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication 1   

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2  3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication 2   

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
  2. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU141 Life in a Digital World   

ความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน สื่อ
สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน 
การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

 
มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม  2(1-2-3) 
SWU241 Digital Technology and Society Trends   

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิ ก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

 
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
SWU242 Mathematics in Daily Life   

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
SWU243 Personal Financial Management   

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง       
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
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มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  3(3-0-6) 
SWU244 Science for Better Life and Environment   

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society   

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 
มศว246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ  2(2-0-4) 
SWU246 Healthy Lifestyle   

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต  2(1-2-3) 
SWU247 Food for Life   

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุ นไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 
มศว248 พลังงานทางเลือก  2(2-0-4) 
SWU248 Alternative Energy   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

 
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล  2(1-2-3) 
SWU341 Business in a Digital World   

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 
SWU151 General Education for Human Development   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society   

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3) 
SWU251 Music and Human Spirit   

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 

 
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life   

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
มศว253 สุนทรียสนทนา  2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue   

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนา
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity   

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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มศว255 ธรรมนูญชีวิต  2(1-2-3) 
SWU255 Constitution for Living   

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

 
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต  2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life   

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers   

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 
มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ  2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation   

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 

 
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์  3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens   

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม  2(2-0-4) 
SWU262 History and Effects on Society   

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
 
มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ  2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace   

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
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มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society   

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization   

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy   

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่  2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management   

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย  2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research   

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development   

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาท
พ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
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มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process   

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม  3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics   

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธี
คิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม  3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 
มศว355 พุทธธรรม  3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism   

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
 
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต  2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living   

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

 
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม  2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability   

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
มศว361 มศว เพื่อชุมชน  3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities   

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom   

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
มศว363 สัมมาชีพชุมชน  2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community   

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
มศว364 กิจการเพื่อสังคม  2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    
พลน111 จริยธรรมส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER 111 Professional Ethics for Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์  คุณค่าของจริยธรรม  จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการ ฝึกพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตส านึก จิตสาธารณะ จิต
บริการ คิดอย่างเป็นเหตุผล และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีต่อศีลธรรม ชุมชน และสังคม  
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พลน112 นันทนาการเบื้องต้น  3(3-0-6) 
PER112 Introduction to Recreation   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ ความมุ่งหมายของปรัชญาและนันทนาการที่เกี่ยวข้องและมี
อิทธิพลต่อนันทนาการ  พัฒนาการของนันทนาการ  คุณค่าของนันทนาการกับความต้องการปัจจุบันของบุคคล
และชุมชน รวมถึงแรงจูงใจที่ท าให้มนุษย์เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ ขอบข่าย ของนันทนาการ ตลอดจนการ
ท ากิจกรรมในเวลาว่าง 
 
พลน113 พ้ืนฐานดนตรีและขับร้องเพ่ือนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER113 Basic Voice and Music for Recreation   

ศึกษา และฝึกทักษะ การอ่านส่วนของโน้ตสากล การเล่นเครื่องดนตรีประกอบการร้อง และด าเนิน
กิจกรรมทางนันทนาการ ถูกท านองจังหวะและอารมณ์เพลง การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานดนตรีและขับร้องใน
การด าเนินกิจกรรมทางนันทนาการ  

 
พลน114 การละเล่นพื้นเมอืง  2(1-2-3) 
PER114 Folk Activities   

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติและประเภทของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนเมืองแต่ละภาคของไทย  และ
อาเซียนพัฒนาการกิจกรรมการละเล่นตามยุคสมัยและกลุ่มบุคคล  และการประยุกต์การละเล่นพ้ืนเมือง และการ
ปฏิบัติการใช้การละเล่นพื้นเมืองร่วมในโปรแกรมนันทนาการ 

 
พลน115 การเป็นผู้น าเกมนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER115 Recreationl Games Leadership   

ศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกมนันทนาการ ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าและ
ประโยชน์ของเกมนันทนาการ คุณลักษณะและประเภทของเกมนันทนาการ ทฤษฎีการเล่น หลักการในการเลือก
เกมนันทนาการการคิดเกมนันทนาการ และการเขียนเกมนันทนาการ ฝึกการปฏิบัติการเป็นผู้น าเกมนันทนาการ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างโปรแกรมเกมนันทนาการ และการใช้เกมนันทนาการในการฝึกอบรม 

 
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER116 Psychology for Recreation   

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความเป็นมา แห่งแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา
ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น านันทนาการ แบบของบุคลิกภาพ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
นันทนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลและสังคม การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
หน่วยงาน ตลอดจนการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
  
พลน117 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER117 Basic English for Recreation Profession   

ศึกษาศัพท์ ส านวน หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานส าหรับการใช้งานในวิชาชีพ  เรียนรู้การใช้ศัพท์เกี่ยวกับ
นันทนาการ  ฝึกการอ่าน การฟัง และการพูด  
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พลน118 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER118 Physical Activities for Health in Recreation   

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ของกิจกรรมทางกาย รูปแบบกิจกรรมทางกาย ความแตกต่าง
ระหว่างกิจกรรมทางกายของแต่ละช่วงวัย การออกแบบกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายในนันทนาการให้สอดคล้องกับความต้องการในวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม  

 
พลน211 ค่ายพักแรม  2(1-2-3) 
PER211 Camping   

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติและวิวัฒนาการของค่ายพักแรมในแต่ละยุค คุณค่าของค่ายพักแรมในด้าน
พัฒนาบุคคล ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ประเภทของค่ายพักแรม องค์การที่จัดค่ายพักแรม การปฏิบัติตนเป็นชาว
ค่ายที่ดกีารช่วยเหลือดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดค่ายพักแรม และการจัดการด าเนินการค่ายพักแรม 

 
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง  3(2-2-5) 
PER212 Recreation Activity and Leisure Time Using   

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและทฤษฎีของกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง ความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้เวลาว่างในชุมชนและสังคม ประเด็นแนวโน้มของนันทนาการและการใช้
เวลาว่างที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนและสังคม ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมนันทนาการและการใช้
เวลาว่างที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม 

 
พลน213 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER213 English for Recreation Profession    

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารในกิจกรรมที่ เกี่ยวกั บนันทนาการ ใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูดท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ  

 
พลน311 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้น านันทนาการ  2(1-2-3) 
PER311 English for Recreation Leader   

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นผู้น านันทนาการ เน้นทักษะการสื่อสารในการน า
กิจกรรมนันทนาการ สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมกิจกรรมทางนันทนาการ 
พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา  3(2-2-5) 
PER411 Game and Sport Competition Management   

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ คุณค่า  การแจกแจงทักษะของเกมและกีฬา  การเป็นผู้น าและจัดกิจกรรม
เกม และกีฬาพ้ืนฐาน  รูปแบบของการจัดการแข่งขัน  ประยุกต์การจัดการแข่งขันกับการน าเกมและกีฬา 

 
 2.2  วิชาชีพ   
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ   
พลน221 นันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน  2(1-2-3) 
PER221 Recreation for Children and Youth   

ศึกษาทฤษฎี ความหมาย แนวคิด การพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้น านันทนาการ สร้างกิจกรรมนันทนาการที่ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน  
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พลน222 นันทนาการชุมชน  2(1-2-3) 
PER222 Community Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ลักษณะของสังคมและชุมชน งานบริการนันทนาการชุมชน การ
ด าเนินงานนันทนาการชุมชน การส ารวจชุมชนเพ่ือการวางแผนงานนันทนาการชุมชน ฝึกเขียน โปรแกรม
นันทนาการชุมชน การประชาสัมพันธ์นันทนาการชุมชน การประเมินผลการด าเนินงานนันทนาการชุมชน 
ภาคปฏิบัติจัดโครงการนันทนาการชุมชน 

 
พลน223 การพูดทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER223 Speech for Recreation   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด ทฤษฎีการพูด การเตรียมการพูด มารยาทการพูด โดยผ่านการฝึก
ปฏิบัติ การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ การสนทนา การอภิปราย การพูดในที่สาธารณะ การเสวนา และการประชุม 

  
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพ่ือนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER224 Technology and Digital Media for Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เทคโนโลยีการใช้เวลาว่างและ
นันทนาการ ระบบนิเวศทางดิจิตอล ชุมชนเสมือนจริง สื่อสังคมออนไลน์ สื่อดิจิตอล จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
และสื่อดิจิตอลเพ่ือนันทนาการ การผลิตสื่อดิจิตอลเพ่ือนันทนาการและฝึกปฏิบัติผลิตสื่อดิจิตอลเพ่ือประยุกต์ใช้
ทางด้านนันทนาการ 

 
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ า  2(1-2-3) 
PEP225 Activites and Water Safety   

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ า คุณค่าและ
ความส าคัญ การจัดกิจกรรมทางน้ า ทักษะการว่ายน้ าเบื้องต้น การดูแลและรักษาความปลอดภัยทางน้ าทักษะ
เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 
พลน321 การจัดการองค์การและบุคลากรทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER321 Organization and Personnel Management in Recreation   

ศึกษาความหมาย วิเคาะห์ องค์ประกอบขององค์การของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มองค์การ 
รูปแบบการจัดองค์การทางนันทนาการ รวมถึงกระบวนการของการบริหารจัดการงานบุคลากร 

 
พลน322 การจัดการนันทนาการ  3(3-0-6) 
PER322 Recreation Management   

ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการ 
นันทนาการ สมมรรถนะการท างานนันทนาการ การให้บริการนันทนาการ กิจกรรมหลักทางการจัดการ 
นันทนาการ ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทางนันทนาการ 
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พลน323 โปรแกรมนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER323 Recreation Program   

ศึกษาความหมาย รูปแบบการจัดโปรแกรมนันทนาการ ลักษณะและขอบข่ายของการจัดโปรแกรม
นันทนาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมแต่ช่วงวัย ฝึกปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมนันทนาการโดย
ใช้หลักองค์ประกอบการจัดโปรแกรมนันทนาการ การประเมินก่อนการเข้าร่วม การวางแผนโปรแกรม  การจัด
และด าเนินงานโปรแกรมนันทนาการ  การประเมินผลโปรแกรมนันทนาการ 

 
พลน324 ผู้น านันทนาการ  3(2-2-5) 
PER324 Recreation Leader   

ศึกษา วิเคราะห์ การเป็นผู้น า  ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ปัจจัยที่
ส่งเสริมการเป็นผู้น า คุณลักษณะของผู้น านันทนาการที่ดี ผู้น าตามแบบสังคมประชาธิปไตย วิธีการน าและบริหาร
จัดการนันทนาการ การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และปฏิบัติการน าไปใช้  รวมทั้งการสังเกตธรรมชาติ  
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการด้านนันทนาการของ บุคคล  กลุ่มบุคคลในแต่ละวัย และฝึกปฏิบัติการเขียน
โครงการ การน าเสนอและด าเนินโครงการนันทนาการ 

 
พลน325 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม  3(2-2-5) 
PER325 Camp Leadership   

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการน ากิจกรรมในค่ายพักแรม  การวางแผนและปฏิบัติการในการเป็นผู้น าค่าย
พักแรม ศึกษารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมในค่ายพักแรม วิธีการสร้างโปรแกรม การจัดและด าเนินงานค่ายพักแรม 

 
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER326 Performing Art for Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้น คุณค่าของศิลปะการแสดงในนันทนาการ องค์ประกอบ ของการ
จัดการแสดง การก าหนดโปรแกรมนันทนาการ การเขียนบท การจัดเวที แสง เสียง การล าดับรายการ การเป็น
พิธีกร  การด าเนินรายการ  การวิจารณ์การแสดง 

 
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ  2(1-2-3) 
PER327 Festivals and Special Events Management   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ วิธีการจัดงานและการเป็นผู้น าส าหรับงาน
เทศกาล และกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมตามเทศกาล กิจกรรมในโอกาสพิเศษ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 
การจัดแสดงและนิทรรศการ 
 
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว  2(1-2-3) 
PER328 Recreation Tourism   

ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ คุณค่า ธรรมชาติและรูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ภายในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายการท่องเที่ยว หลักการการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว การ
เป็นผู้น า การผลิตโปรแกรมนันทนาการในการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การจัดบริการความสะดวก  การ
รักษาความปลอดภัย การติดตามผล 
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พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา  2(1-2-3) 
PER329 Campus Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความมุ่งหมาย คุณค่า ประเภทของกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา 
การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา การเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา และการ
พัฒนากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 
พลน421 นันทนาการส าหรับผู้สูงวัย  2(1-2-3) 
PER421 Recreation for the Aged   

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลง ปัญหา และความต้องการ
ของผู้สูงวัย กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงวัย การเขียนโปรแกรมนันทนาการส าหรับผู้สูงวัย การด าเนินการและ
ประเมินผลโปรแกรมนันทนาการส าหรับผู้สูงวัย 

 
พลน422 พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER422 Areas and Recreational Facilities   

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของพ้ืนที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางนันทนาการในร่ม กลางแจ้ง และทางน้ า ทั้งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างและทางธรรมชาติ ระบบ
การจัดการแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ ฝึกปฏิบัติส ารวจออกแบบ 
วางแผนและพัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ 
 
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER423 Recreation Business and Marketing    

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับแนวคิดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนันทนาการ สินค้าและบริการทาง
นันทนาการ ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ การแข่งขันทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจและการตลาดนันทนาการในอนาคต 

 
พลน424 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี  2(1-2-3) 
PER424 Unit Leader of Boy Scout and Girl Guide   

ศึกษาประวัติ ความมุ่งหมาย ความส าคัญ และอุดมการณ์ของลูกเสือไทย องค์กรลูกเสือโลก คุณค่า
ของการลูกเสือในกระบวนการศึกษาของชาติในสถานศึกษา ฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทของครูลูกเสือ และความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการของลูกเสือได้ 
 
พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER425 Measurement and Evaluation in Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ สร้างเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมและประเมินผล 
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พลน426 สถิติและวิจัยเบื้องต้นทางนันทนาการ  3(2-2-5) 
PER426 Statistics and Introduction to Research in Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์หลักเบื้องต้น ทางสถิติประยุกต์ส าหรับนันทนาการ โดยศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ของข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจายความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าประชากร 
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบส าคัญต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย วิเคราะห์รูปแบบ น าไปสู่การ
ออกแบบการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ทางนันทนาการ 

 
พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER427 Seminar in Recreation Profession   

ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนันทนาการ ผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการ 
ตลอดจนปัญหาที่ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนันทนาการ  โดยให้มีการศึกษา น าเสนอ และอภิปรายร่วมกัน  

 
 2.2.2 วิชาชีพเลือก   
พลน231 นันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ  2(2-0-4) 
PER231 Recreation for Special Population   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย และความมุ่งหมายของนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ ประเภทและ 
ลักษณะของบุคคลพิเศษ ความต้องการทางนันทนาการของบุคคลพิเศษ และกิจกรรมนันทนาการส าหรับบุคคล
พิเศษ การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ 
 
พลน232 การเต้นร าสร้างสรรค์ส าหรับนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER232 Creative Dance for Recreation   

ศึกษาทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติการเต้นร าตามยุคสมัย โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟัง การนับจังหวะ
ดนตรี สร้างสรรค์ลีลาท่าเต้นร าประกอบบทเพลงตามสมัยนิยม สร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับกิจกรรมในนันทนาการ 

 
พลน233 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER233 Computer Program for Recreation   

ศึกษาการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานส านักงาน สร้างงานกราฟิก สร้างเอกสาร สร้างตารางค านวณและ
แผนภูมิ สร้างงานน าเสนอ มีการประกอบภาพกราฟิก จัดรูปแบบที่สวยงามและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ติดต่อสื่อสารในการด าเนินกิจกรรมนันทนาการ 

 
พลน234 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER234 Art and Craft in Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าของศิลปะต่อมนุษย์ ประเภทของศิลปหัตถกรรม ศิลปะการประดิษฐ์ การ
ออกแบบ การใช้เครื่องมือ การประดิษฐ์ ศิลปะของสี การวาดภาพ สู่การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
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พลน235 การเป็นผู้ด าเนินรายการและพิธีกร  2(1-2-3) 
PER235 Master of Ceremonies and Announcing   

ศึกษาคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายของการเป็นพิธีกรทางนันทนาการ หลักการและเทคนิคการ
เป็นพิธีกรทางนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใช้ไมโครโฟน น้ าเสียงและลีลาการออกเสียงที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกร 

 
พลน331 กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง  2(1-2-3) 
PER331 Outdoor Recreation Activity   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา ความหมาย คุณลักษณะและองค์ประกอบของกิจกรรมกลางแจ้ง
ในนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล สังคม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 
พลน332 งานอดิเรก  2(1-2-3) 
PER332 Hobbies   

ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์ และรูปแบบของงานอดิเรก การเลือกงานอดิเรกให้เหมาะสม
กับตนเอง แนวคิดการสร้างความสุขในการท างานอดิเรก การประยุกต์งานอดิเรกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม  
 
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER333 Literature for Recreation   

ศึกษาแนวคิด คุณค่า จากวรรณกรรมไทย การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยที่ก่อให้เกิดความสุขในการ
ด าเนินชีวิต สร้างกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทย โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความถนัด ได้อย่างเหมาะสม 

 
พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
PER334 Recreation in  ASEAN   

ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและประเภทของกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง พร้อมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดบริการนันทนาการ ลักษณะของหน่วยงานบริการทางนันทนาการในประชาคมอาเซียน และ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละท้องถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สะท้องให้เห็นรูปแบบ
ทางสังคมในอาเซียน 

  
พลน431 หน่วยงานบริการทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER431 Recreation Service Agencies   

ศึกษา ความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นหน่วยบริการทางนันทนาการ เรียนรู้การจัดกิจกรรม
นันทนาการในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละหน่วยบริการทางนันทนาการ วิเคราะห์องค์ความรู้จากหน่วยบริการทาง
นันทนาการ และน าเสนอกจิกรรมนันทนาการที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาหน่วยบริการทางนันทนาการ 
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พลน432 การประชาสัมพันธ์ทางนันทนาการ  2(2-0-4) 
PER432 Public Relations for Recreation   

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ แนวคิด 
กระบวนการ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานนันทนาการ ประชามติที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือ
การ ประชาสัมพันธ์ บทบาทการประชาสัมพันธ์ในองค์กรทางนันทนาการ ผลกระทบของการ ประชาสัมพันธ์ต่อ
สังคม  

 
พลน433 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางนันทนาการ  2(1-2-3) 
PER433 Innovation and Creativity for Recreation   

ศึกษากระบวนการ รูปแบบ ความส าคัญของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การติดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม 

 
พลน434 ผู้น านันทนาการส าหรับการท่องเที่ยว  2(1-2-3) 
PER434 Recreation Leader for Tourism   

ศึกษากระบวนการ รูปแบบของการจัดกิจกรรมและการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการส าหรับการ
ท่องเที่ยว ผลกระทบจากการพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัญหาเศรษฐกิจสังคม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น  
การประยุกต์กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 

 
   - วิชาการฝึกงานวิชาชีพ   
พลน441 สหกิจศึกษา  6(0-18-6) 
PER441 Cooperative Education   

ปฏิบัติการฝึกงานวิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนและสถานประกอบการทางนันทนาการที่
เข้าร่วม โครงการฝึกงานวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยฯ  ศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจัดและด าเนินงาน
กิจกรรม นันทนาการ  วางแผนและปฏิบัติการจัดและด าเนินงานนันทนาการในหน่วยงาน  วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคใน การท างาน  น าเสนอโครงการและด าเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการและผ่านการสอบปากเปล่า
โดย คณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพ ตามท่ีก าหนด  

 
พลน442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-18-6) 
PER442 Field Experience   

ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ศึกษารูปแบบ  วิธีการ  ขบวนการ การจัดและด าเนินงาน
กิจกรรม นันทนาการ วางแผนและปฏิบัติการจัดและด าเนินงานนันทนาการในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  โดย
น าความรู้ และทฤษฎีที่ได้ศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  เสนอ
โครงการ การจัดและด าเนินงานกิจกรรมนันทนาการ  และผ่านการสอบปากเปล่าของคณะกรรมการฝึกงาน
วิชาชีพประจ า สาขาวิชา 
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