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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

13.

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก/แขนงวิชา
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน

1.
2.

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
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8

1.
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3.
4.
5.

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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56
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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1
1
1
1
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2
2
3
3
3
4
6
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เรื่อง

หน้า
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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1.
2.

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
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70
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสติ
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

71
71
72
73
74
75
77

1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
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78
78
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ภาคผนวก
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2559
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25550091103937
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Sports and Exercise Science)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ พ.ศ.2556) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตร
นี้ในปี การศึกษา 2561
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่
9/2560 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ ามี) ...................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อม มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ในปี การศึกษา 2563
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
8.2 ผู้ฝึกกีฬาและผู้นาการออกกาลังกาย
8.3 นักวิชาการการกีฬาและการออกกาลังกาย
8.4 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางด้ านกีฬาและการออกกาลังกาย
8.5 ผู้ให้ คาแนะนาการออกกาลังกายในสถานประกอบการ
8.6 พนักงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
8.7 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้ านการกีฬาและการออกกาลังกาย
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9. ชือ่ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์

2

อ.ดร.ประสิทธิ์ ปี ปทุม

3

อ.นุชรี เสนาคา

4

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร
ธานินทร์

5

อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2542
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2546
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2553
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2547
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย), 2560

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ใช้ สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานด้ านการกีฬา
และการออกกาลังกายของรัฐบาลและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยนิสิตจะทาการฝึ กปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายในหน่วยงานและสถานประกอบการของ
รัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่จี ะยกระดับการเติบโตทาง
โครงสร้ างเศรษฐกิจ ให้ หลุดพ้ นจากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้ สงู และยั่งยืน มีการ
กาหนดแผนระยะยาวการพัฒนาประเทศ โดยการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี
2560 – 2564) เป็ นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักในการบริหารประเทศและใช้ เป็ นแนวทาง
จัดลาดับความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไปในทิศทางเดียว
ของทุกกระทรวงฯ เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและส่งเสริมประชาชนให้ อยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวใน 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้ องขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 5 ต่อปี โดยการส่งเสริ มการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อผลักดันให้ เกิดผู้ประกอบการหน้ าใหม่ หรือที่เรียกว่ า
สตาร์ ทอัพ ให้ เกิดขึ้นในทุกกลุ่ มอุตสาหกรรม เพื่ อสร้ างงาน และสร้ างเศรษฐกิจให้ ขับเคลื่อนประเทศให้
เติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันยังคลาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันเพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายของประเทศโดยเฉพาะในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นต้ น
และเพื่ อเป็ นการพั ฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้ ส นับสนุนการเจริ ญเติบโตของประเทศ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้ านสุขภาพ โดยส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเป็ นสังคมผู้สงู วัยอย่างมีคุณภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากสังคมชนบทสู่สงั คมเมืองส่งผลให้
วิถกี ารดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีการพึ่งพาวัตถุหรือสิ่งอานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้ เกิด
ปัญหาด้ านสุขภาพตามมา เป็ นต้ น ซึ่งควรได้ รับการดูแลและให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรก ในปัจจุบันกีฬา
เข้ ามามีบทบาทสาคัญทั้งในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางทางกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ การเล่นกีฬา การ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เป็ นต้ นซึ่งต้ องอาศัยศาสตร์ทางด้ านการกีฬาและการออกกาลังกาย ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความต้ องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายมากขึ้นที่มีศักยภาพความสามารถ
ในการฝึ กกีฬาและเป็ นผู้นาการออกกาลังกายเพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่ม
คนพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงู อายุรัฐบาลได้ บรรจุไว้ ในแผนแม่บทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศเพื่อ
สร้ างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และในด้ านกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศได้ อย่าง
สูงสุด ซึ่งสอดคล้ องกับความต้ องการของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬา
ต่างๆ ทั้งที่เป็ นกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ ดังนั้นจากนโยบายดังกล่าวจึงมีความต้ องการนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกายที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องและมีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ ดังนั้นคณะพลศึกษาได้
ตระหนักถึงภาระหน้ าที่น้ ี จึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่ข้ นึ เพื่อสนองตอบต่อความต้ องการของสังคมวัฒนธรรม
และประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ ทุกหลักสูตรทาการปรับปรุงหรือสร้ างหลักสูตรใหม่
ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ นาระบบ
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เข้ ามาใช้ ในการพัฒนามาตรฐานการ
ดาเนินการของหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้ นสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการจัดการศึกษาแบบ
มุ่งเน้ นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ Outcome-Based Learning และสอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาลคือ ไทยแลนด์
4.0 ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ เกิดผู้ประกอบการหน้ า
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ใหม่ หรือที่เรียกว่า สตาร์ทอัพ ให้ เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้ างงาน และสร้ างเศรษฐกิจให้
ขับเคลื่อนประเทศให้ เติบโตต่อไปในอนาคต ดังนั้น สังคมจึงมีความต้ องการบัณฑิตวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย ที่มีความรู้ความสามารถและมีทกั ษะในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างมีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นาและผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกาลังกาย สามารถประยุกต์หรือมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีและบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ
บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ นการรับใช้ สงั คมและประเทศชาติ ซึ่งคณะพลศึกษามีความ
พร้ อมในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย โดยประยุกต์ระบบการทางาน
เชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้ านบุคลากร วิชาการ สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
พร้ อมที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศ อันจะส่งผลต่อการที่ประชาชนในชาติมีสขุ ภาพที่ดี มี
ความรักสามัคคี ปรองดอง เคารพกฎกติกาของสังคม จากการนากีฬาและการออกกาลังกายมาเป็ นสือ่ กลาง
ส่งผลไปยังสังคมที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง สังคมสันติสขุ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการกีฬาและออกกาลัง
กายแห่งหนึ่งของประเทศเป็ นเวลาช้ านาน จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็ นผู้นาด้ านการผลิตบุคลากรทางการ
กีฬาและออกกาลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ บุคลากรที่มีสมรรถนะทางด้ านการกีฬาและออกกาลัง
กายอย่างมีประสิทธิผล ด้ วยการหล่อหลอมสร้ างนิสติ ที่เพียบพร้ อมด้ วยความดีงามและมีคุณภาพ ผ่านการ
พัฒนาอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของนิสติ มศวที่สาคัญคือการมีทกั ษะสือ่ สารและการรับใช้ สงั คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือ
สร้ างหลักสูตรใหม่ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ซึ่งสอดคล้ องกับความจาเป็ นในปัจจุบันที่
สังคมต้ องการบุคลากรวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ที่มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและประเทศชาติเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
ศักยภาพของคนในการพัฒนาประเทศให้ มีความเข้ มแข็งและยั่งยืน การสร้ างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกายจึงมีความสาคัญมากในการพัฒนาประชาชนให้ มีสขุ ภาพดี มีความแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
ตลอดจนสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ซึ่งคณะพลศึกษาได้ ตระหนักถึง
ภาระหน้ าที่น้ เี ป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่ข้ นึ เพื่อสนองตอบต่อความต้ องการของประเทศ
การผลิ ตบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายนั้นต้ องคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพเพื่อจะช่วยส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการกีฬาของประเทศ คณะพลศึกษามีความพร้ อม
ทั้งด้ านบุคลากร สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่แบบบูรณา
การด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย และมีความพร้ อมที่จะเปิ ดในปี การศึกษา 2561 ต่อไป
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13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
เป็ นหลักสูตรบูรณาการ มีความสัมพันธ์กบั กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลั กสูตรกาหนดให้ นิสิตเรี ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิ ดสอนโดยสานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
หมวดวิชาเฉพาะ
- รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน) จานวนไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์
- รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต โดย
ความรับผิดชอบของคณะพลศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่ม่งุ ให้ นิสติ มีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิตต้ องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 6 หน่วยกิต โดยความ
รับผิดชอบของคณะพลศึกษา
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะพลศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อทาหน้ าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาจารย์ผ้ สู อน และนิสติ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้ง
ควบคุมคุณภาพของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายพัฒนาสุขภาวะองค์รวมและนักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ
1.2 ความสาคัญ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายเป็ นศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับการกีฬาและการออก
กาลังกาย มุ่งศึกษาค้ นคว้ าสร้ างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของคุณธรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม
และความเป็ นเลิศในการกีฬา โดยมีการบูรณการหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ กบั การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็ นเลิศ และการพัฒนา
สุขภาวะองค์รวมของบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ โดยเน้ นให้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ศาสตร์ต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการการกีฬา เป็ น
ต้ น เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถวางแผนการฝึ กซ้ อมและการแข่งขันกีฬา ดูแล ป้ องกัน และฟื้ นฟูการบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการออกกาลังกาย ทดสอบและเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและให้ คาแนะนาในการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สขุ ภาพ และสถาน
ออกกาลังกายได้ เพื่อความโดดเด่นเป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ความเข้ าใจและปฏิบัติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
2) สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกายและบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ
3) สามารถประเมิน และทดสอบสมรรถภาพเพื่อกาหนดโปรแกรมกีฬาและการออก
กาลังกายรายบุคคลและกลุ่ม
4) สามารถแสดงภาวะผู้ฝึกกีฬาและการออกกาลังกาย
5) สามารถออกแบบและมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางด้ านกีฬาและการออกกาลังกาย
6) มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ นการรับใช้ สงั คม สามารถทางานร่วมกับผู้อนื่ เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง มีบุกคลิกภาพดี และมีทกั ษะสือ่ สาร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
การดาเนินงานการเรียนการ
เรียนการสอนที่เน้ นผลการ
สอนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
เรียนรู้เป็ นฐานและส่งเสริมการ
มาตรฐานการศึกษา โดยเน้ นผล
เรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้เป็ นฐานและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาอาจารย์ในด้ านการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่เน้ นผลการเรียนรู้
เป็ นฐานเชื่อมโยงกับการเรียน
แบบ Active Learning ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (Stakeholders) ที่มีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
- วิเคราะสถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร
- นาผลการประเมินมาใช้ ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
2. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี - มีการประเมินหลักสูตรตาม
โดยประเมินจากตัวชี้วัด (KPI)
ตัวชี้วัดทุกปี อย่างสม่าเสมอ
ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกปี

-

-

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้
มคอ 7 รายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
และรายงานการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร
รายงานการพัฒนาอาจารย์ใน
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
รายงานความพึงพอใจของ
นิสติ ปี สุดท้ ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บัณฑิต (Stakeholders)
ที่มีต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
ร้ อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทา และการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อหลักสูตร
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
3. การพัฒนาบุคคลากรด้ านการ - สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัยเพื่อ - ร้ อยละของงานวิจัยวิจัยเพื่อ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อ
สอน และพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ประจา
- สนับสนุนให้ อาจารย์ตีพิมพ์
- จานวนอาจารย์ท่ไี ด้ รับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
พัฒนาวิชาการ และหรือ
ระดับชาติและนานาชาติ
วิชาชีพ
- สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่วม
- ร้ อยละของผลงานตีพิมพ์
ประชุมวิชาการและนาเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
- ร้ อยละของอาจารย์ท่เี ข้ าร่วม
ประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
4. การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้ าน - พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้ านสิ่ง
- รายงานผลการดาเนินการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
รายงานการติดตาม การ
หลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ
ประเมินผลด้ านสิ่งสนับสนุน
การวางแผน ติดตาม และ
การเรียนรู้
ทบทวนการดาเนินงานเกี่ยวกับ - รายงานความพึงพอใจต่อสิ่ง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร
- ประเมินความพึงพอใจของนิสติ
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็ นกรณีพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้ ส าเร็จการศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า สายวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่ อร้ ายแรง ไม่ เป็ นผู้ติดยาเสพติดให้ โทษ และไม่ มีโรค
ประจาตัวหรื อความผิดปกติทางด้ านร่ างกายและจิตใจ การมองเห็น และการได้ ยิน อันจะเป็ นอุปสรรคต่ อ
การศึกษา
2.2.3 มีความประพฤติดี และมีทศั นคติท่ดี ี ต่อการกีฬาและการออกกาลังกาย
2.2.4 มีคุณสมบัติอนื่ ๆ ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนิสติ ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2.5 ผ่านการรับเข้ าศึกษาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

13
2.3 ปั ญหาของนิสติ แรกเข้า
2.3.1 มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย
2.3.2 มีข้อจากัดเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในด้ านการอ่าน การพูด และการเขียน
2.3.3 มีความรู้และทักษะด้ านการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้ างน้ อย
2.3.4 มีข้อจากัดด้ านบุคลิกภาพของความเป็ นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ ข้อมูลเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับศาสตร์ ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
2.4.2 จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ มีการพั ฒนาด้ านภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในด้ านการอ่าน การพูด และการเขียน
2.4.3 จัดการเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยให้ นิสติ ได้ รับความรู้และทักษะด้ าน
การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.4 จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมหรือโครงการโดยเน้ นการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลิกภาพในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.5 แผนการรับนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา (คน)
จานวนนิสติ
2561
2562
2563
2564
ชั้นปี ที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปี ที่ 2
80
80
80
ชั้นปี ที่ 3
80
80
ชั้นปี ที่ 4
80
รวม
80
160
240
320
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-

2565
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรใช้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 40,000 บาท ต่ อปี การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารหลั ก สูต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ปี 2561

ปี 2562

ปี งบประมาณ
ปี 2563

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

6,400,000

9,600,000

12,800,000 16,000,000

ปี 2561

ปี 2562

ปี งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000

600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000

600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000

600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000

600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
400,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

136,000

136,000

136,000

136,000

136,000

104,000

104,000

104,000

104,000

104,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x
จานวนรับ)
รวมรายรับ

ปี 2564

ปี 2565
3,200,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ
และคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการ
เรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสิต
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900 บาท/คน/
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสิต (850 บาท/
คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/
คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300 บาท/คน/

15
รายละเอียดรายจ่าย
ปี 2561
ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา
รวมรายจ่าย

7,584,000

ปี 2562

ปี งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

15,168,000 22,752,000 30,336,000

ปี 2565
37,920,000

2.7 ระบบการศึกษา







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อืน่ ๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

1.
2.

3.
4.

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 วิชาชีพ
2.3.1 วิชาชีพบังคับ
2.3.2 วิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
82 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
124 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย
ประกอบด้ วยรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย 3 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานใช้ รหัสรายวิชาที่เป็ นตัวอักษร 3 ตัว นาหน้ าตัวเลขดังนี้
ความหมายของรหัสตัวอักษร
วทก (SPS)
หมายถึง รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพทฤษฎี วิชาชีพปฏิบัติ และวิชาการ
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ (จั ด การเรี ย นการสอนโดยภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มศว (SWU) หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป (จัดการเรียนการสอนโดยสานักนวัตกรรมการ
เรียนรู้)
คม (CH)
หมายถึง รายวิชาเคมีท่วั ไปและปฏิบัติการเคมีท่วั ไป (จัดการเรียนการสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์)
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ชว (BI)

หมายถึง รายวิชาชีววิทยา 1 และปฏิบัติการชีววิทยา 1 (จัดการเรี ยนการ
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์)
ฟส (PY)
หมายถึง รายวิชาฟิ สิกส์ท่วั ไปและปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป (จัดการเรียนการ
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์)
คณ (MA)
หมายถึง รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ 1 (จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์)
ความหมายของรหัสตัวเลขหลังตัวอักษร วทก (SPS) ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพทฤษฎี และวิชา
กีฬาและกิจกรรม
เลขตัวแรก
1
หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในชั้นปี ที่ 1
2
หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในชั้นปี ที่ 2
3
หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในชั้นปี ที่ 3
4
หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในชั้นปี ที่ 4
5
หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
เลขตัวกลาง
0–1
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2–3
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (บังคับ)
4–5
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (เลือก)
6
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏิบัติ (บังคับ)
7–9
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏิบัติ (เลือก)
เลขตัวท้ าย
หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มวิชา
ความหมายของรหัสหน่วยกิต
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเอง

18
รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่ง เป็ นส่วน
หนึง่ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา
ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากวิชาดังนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ย
กว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
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มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 5
หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution for Living
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
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SWU 262 History and Effects on Society
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
SWU 263 Human and Peace
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
SWU 264 Human in Multicultural Society
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
SWU 265 Economic Globalization
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
SWU 266 Sufficiency Economy
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
SWU 267 Principles of Modern Management
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
SWU 268 Social Study by Research
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
SWU 351 Personality Development
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
SWU 354 Creativity and Innovation
มศว 355 พุทธธรรม
SWU 355 Buddhism
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
SWU 356 Social Psychology for Living
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
SWU 361 SWU for Communities

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

21
มศว 362 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนฐาน
ื้
วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้
2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนฐาน
ื้
กาหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
1(0-2-1)
PY 180 General Physics Laboratory
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
1(0-3-0)
CH 190 General Chemistry Laboratory I
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 191 Biology Laboratory I
คณ 113 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3(3-0-6)
MA 113 Mathematics for Health Sciences
2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ กาหนดให้เรียน 22 หน่วยกิต
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2(1-2-3)
SPS 101 Human Anatomy and Physiology I
วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
2(1-2-3)
SPS 102 Human Anatomy and Physiology II
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายเบื้องต้ น
2(2-0-4)
SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science
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วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิ ก
SPS 104 Sports Philosophy and Olympism
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SPS 105 Ethics for Sports Science I
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SPS 206 Ethics for Sports Science II
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry
วทก 208 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SPS 208 English for Sports Science I
วทก 309 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SPS 309 English for Sports Science II
วทก 311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science
วทก 312 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science
วทก 413 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
SPS 413 English for Sports Science III
2.3 วิชาชีพ กาหนดให้เรียน 45 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
2.3.1 วิชาชีพทฤษฎี (บังคับ) กาหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 1
SPS 221 Sports and Exercise Physiology I
วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 2
SPS 222 Sports and Exercise Physiology II
วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว
SPS 223 Motor Learning and Development
วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
SPS 224 Sports and Exercise Psychology
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
SPS 325 Sports and Exercise Nutrition

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
SPS 326 Sports Biomechanics
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 327 Sports Management
วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 328 Sports Injury and Illness
วทก 329 วิทยวิธกี ารสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy
วทก 331 หลักการฝึ กกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 331 Principles of Sports Training and Exercise
วทก 332 การทดสอบและการกาหนดการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 332 Exercise Testing and Prescription
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
2(1-2-3)
SPS 333 Sports Performance Assessment
วทก 334 ผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 334 Sports and Exercise Leadership
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 435 Innovations and Technology in Sports and Exercise
วทก 436 ภาคนิพนธ์
2(0-4-2)
SPS 436 Senior Projects
2.3.2 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก) กาหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วทก 241 กิจกรรมกลางแจ้ ง
2(1-2-3)
SPS 241 Outdoor Activities
วทก 242 สังคมวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 242 Sports and Exercise Sociology
วทก 243 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย
2(2-0-4)
SPS 243 Physical Activities Behavior
วทก 344 จิตวิทยาสาหรับการออกกาลังกายและสุขภาพ
2(2-0-4)
SPS 344 Psychology of Exercise and Health
วทก 345 การสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 345 Sport and Exercise Teaching
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วทก 346 การนวดทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 346 Sports and Exercise Massage
วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการกู้ชีพ
2(1-2-3)
SPS 447 First Aids and Resuscitation
วทก 448 การฝึ กสมรรถภาพทางการกีฬา
2(1-2-3)
SPS 448 Sports Performance Training
วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
SPS 449 Applied Sports Science
วทก 451 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation
วทก 452 การตลาดทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 452 Sports Marketing
วทก 453 การเป็ นผู้ประกอบการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 453 Entrepreneurship in Sports
2.3.3 วิชาชีพปฏิบตั ิ (บังคับ) กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วทก 161 กรีฑา 1
1(0-2-1)
SPS 161 Athletics I
วทก 162 ยิมนาสติก
1(0-2-1)
SPS 162 Gymnastics
วทก 163 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SPS 163 Swimming
2.3.4 วิชาชีพปฏิบตั ิ (เลือก) กาหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชา
ดังนี้
2.3.4.1 กลุ่มรายวิชากีฬา
วทก 171 วอลเลย์บอล
SPS 171 Volleyball
วทก 172 แบดมินตัน
SPS 172 Badminton
วทก 273 บาสเกตบอล
SPS 273 Basketball

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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วทก 274 กอล์ฟ
SPS 274 Golf
วทก 275 คอร์ฟบอล
SPS 275 Korfball
วทก 276 ฟุตบอล
SPS 276 Football
วทก 377 มวยไทย
SPS 377 Muaythai
วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
SPS 378 Life Saving and Water Safety
วทก 379 ดานา้
SPS 379 Scuba Diving
วทก 381 เรือพาย
SPS 381 Rowing
วทก 382 ฟุตซอล
SPS 382 Futsal
วทก 383 กรีฑา 2
SPS 383 Athletics II
วทก 384 เทควันโด
SPS 384 Taekwondo
วทก 485 เทนนิส
SPS 485 Tennis
วทก 486 กระบี่กระบอง
SPS 486 Sword and Pole
วทก 487 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
SPS 487 Electronic Sports
2.3.4.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกกาลังกาย
วทก 181 ลีลาศเพื่อสังคม
SPS 181 Social Dance
วทก 282 จักรยานเพื่อสุขภาพ
SPS 282 Cycling for Health

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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วทก 283 แอโรบิกแดนซ์
1(0-2-1)
SPS 283 Aerobic Dance
วทก 284 โยคะเบื้องต้ น
1(0-2-1)
SPS 284 Fundamental Yoga
วทก 285 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
1(0-2-1)
SPS 285 Weight Training
วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ
1(0-2-1)
SPS 386 Yoga Instructor
วทก 387 การฝึ กกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
1(0-2-1)
SPS 387 Functional Training
วทก 388 ผู้ฝึกสอนการออกกาลังกายแบบกลุ่ม
1(0-2-1)
SPS 388 Group Exercise Instructor
วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย
1(0-2-1)
SPS 489 Personal Trainer and Exercise Program Designer
วทก 491 พิลาทีส
1(0-2-1)
SPS 491 Pilates
วทก 492 ไท้ จี๋ชิกง
1(0-2-1)
SPS 492 Tai Chi Chi Kong
3. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสติ สามารถเลือกเรียนได้ ตามความสนใจ

4. หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต โดยให้ นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา
ดังนี้
วทก 501 การฝึ กงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย 6(0-18-0)
SPS 501 Practicum in Sports and Exercise Science
วทก 502 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
SPS 502 Cooperative Education
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสาหรับการเรียนรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
ชว 101
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
ชว 191
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2(1-2-3)
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายเบื้องต้ น
2(2-0-4)
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1(0-2-1)
วทก 161 กรีฑา 1
1(0-2-1)
วทก 162 ยิมนาสติก
1(0-2-1)
รวม
20 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 2
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
คณ 113 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิ ก
วทก 163 ว่ายนา้
วิชาเลือก
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 1)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 2)
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 1
วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว
วิชาเลือก
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 1)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 3)
วทก ...... วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 1)
รวม

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(...........)
1(0-2-1)
2(...........)
20 หน่วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 208 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 2
วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเลือก
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 2)
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 3)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 4)
วทก ...... วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 2)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
วทก 309 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
วทก 311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา
วทก 331 หลักการฝึ กกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเลือก
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 4)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 5)
วทก ...... วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 3)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(...........)
2(...........)
1(0-2-1)
2(...........)
2
18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(...........)
1(0-2-1)
2(...........)
2
19 หน่วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
วทก 312 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยทางการกีฬา
วทก 329 วิทยวิธกี ารสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 332 การทดสอบและการกาหนดการออกกาลังกาย
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
วทก 334 ผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเลือก
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 5)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 6)
วิชาเลือกเสรี (3)
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
วทก 413 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 436 ภาคนิพนธ์
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
วทก 501 การฝึ กงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
รวม

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(...........)
1(0-2-1)
2
17 หน่วยกิต

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

หน่วยกิต
6(0-18-0)
6 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสาหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาสาหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษามีลักษณะเดียวกับกับแผนการศึกษาสาหรับการเรียน
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้ น ในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนิสิตต้ องลงทะเบียนรายวิชา
วทก 502 สหกิจศึกษา ดังตาราง
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
วทก 502 สหกิจศึกษา

หน่วยกิต

รวม

6(0-18-0)
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสือ่ สาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสือ่ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสือ่ สารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบค้ น การประเมิน
สือ่ สารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล และแนวทาง
การป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ที่มี ผ ลกระทบต่ อ สัง คมในด้ า นวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์ กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ สาหรั บ
ผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
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มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่ อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่
ร่ วมกัน อย่ างสมดุ ล วิทยาศาสตร์ ประยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริ ญทางวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ และวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ี มี บ ทบาทในเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพั ฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของอาหารและโภชนาการส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย อาหารเพื่ อ สุข ภาพ สมุ น ไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
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มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและ
พลั ง งานทดแทน ปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลั งงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กับ สัง คม ทั้ง สัง คมไทยและสัง คมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการ
ยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลดความเหลื่ อมล้าในสังคม
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

35
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรี เป็ นเครื่ องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ
ศิล ปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริ บทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึ ก ษาฐานคิ ด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิ บั ติ ข องสุ น ทรี ย สนทนา ระดั บ ของการสื่ อ สาร การ
ประยุกต์ใช้ สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟั งอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution for Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุ มชน และหลั กการพั ฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนวทางการ
พัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรี ยะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่ วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล และเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีเป็ นพลั งขับเคลื่ อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคม
ในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจั ด การความขั ด แย้ ง ในชี วิ ต ครอบครั ว ชุ ม ชน สัง คม รวมทั้ง แนวคิ ด และการปฏิบั ติ ข องผู้ ท่ี มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโครงสร้ าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถชี ีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้ าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์
การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลั งและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เปรี ยบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุ กต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึ กซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูล จากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคั ญของการพั ฒนาบุคลิ กภาพ ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพั ฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสือ่ สารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อนื่
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรั ชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพั นธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม บน
พื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
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มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของ
วิธคี ิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิข สิทธิ์และทรั พ ย์สินทางปั ญญา กรณีศึกษาการพั ฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพั ฒนาแนวทางการ
ดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้ องกันสุขภาพจิตเสือ่ มโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
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มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้
มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่ องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจ กรรมนิสิต เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจบริ บทชุ ม ชนด้ านวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ สัง คม รวมทั้ง
เสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่ วม
มศว 362 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคม เรี ยนรู้กิจการเพื่ อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคม
ต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้ นฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป
3(3-0-6)
PY 100 General Physics
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้ อนและ
อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทาง
แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ข้ นึ กับเวลา ฟิ สิกส์ควอนตัม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ พร้ อมตัวอย่างปรากฎการณ์ท่ี
เกี่ยวข้ อง
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป
1(0-2-1)
PY 180 General Physics Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่ างละเอียด การใช้ มัลติมิเตอร์ การใช้ ออสซิลโลสโคป การ
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์ เสียง แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้ า ความต้ านทานไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้ า
คม 100 เคมีท่วั ไป 1
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้ อม
คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
1(0-3-0)
CH 190 General Chemistry Laboratory I
ฝึ กทัก ษะการใช้ อุปกรณ์ พ้ ื น ฐานทางเคมี ความปลอดภั ยในห้ อ งปฏิบั ติก าร ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร
ชีวโมเลกุล
ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
ศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้งั โพรแคริโอตและยูแคริโอต
สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อม และวิวัฒนาการ
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ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
BI 191 Biology Laboratory I
ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้งั โพรแคริ โอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้ อมและวิวัฒนาการ
คณ 113 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3(3-0-6)
MA 113 Mathematics for Health Sciences
ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส อินทิกรัลแคลคูลัส สมการดิฟเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบอันดับที่หนึ่งและ
อันดับที่ส อง สมการพาร์ เชียลดิฟเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์ เชิงพีชคณิตและเวกเตอร์ เชิงแคลคูลั ส
เมตริกซ์การประยุกต์ในวิชาฟิ สิกส์เคมีชีววิทยาและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2(1-2-3)
SPS 101 Human Anatomy and Physiology I
โครงสร้ าง หน้ าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การทางาน
ของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนัง ระบบโครงร่ าง ระบบกล้ ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะ
สัมผัสพิเศษ ระบบฮอร์โมน และระบบภูมิค้ มุ กัน
วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
2(1-2-3)
SPS 102 Human Anatomy and Physiology II
โครงสร้ าง หน้ าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การทางาน
ของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับ
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายเบื้องต้ น
2(2-0-4)
SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science
ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลั งกาย หลั กการ ขอบข่ ายความรู้พ้ ื นฐานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายกับกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและ
สุขภาพ วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ในปัจจุบันและอนาคต
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วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิ ก
2(2-0-4)
SPS 104 Sports Philosophy and Olympism
ปรัชญาและคุณค่าโอลิมปิ กรวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการกีฬาและการดาเนินชีวิต การมีนา้ ใจนักกีฬา
ตามแนวทางปรัชญาโอลิมปิ ก การใช้ ชีวิตตามแนวทางทางสุขภาพ ปรัชญา และคุณค่าโอลิมปิ กกับการเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่ดี ความสัมพั นธ์และการถ่ายทอดแนวคิดของโอลิ มปิ กกับการกีฬาและการพล
ศึกษาในประเทศไทย
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1(0-2-1)
SPS 105 Ethics for Sports Science I
ความหมาย ความสาคัญของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและการทางานด้ าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาจริยธรรมด้ วยกิจกรรมการฝึ กกาย จิตและสติ สร้ างเสริมการมีจิตสานึกที่ดี
การประพฤติและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการเข้ าร่วมในกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1(0-2-1)
SPS 206 Ethics for Sports Science II
จริยธรรมในการทางานของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการดูแลสุขภาพ
และการให้ บริการด้ านการออกกาลั งกาย กีฬา สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกีฬา เข้ าร่ วมกิจกรรมสร้ าง
เสริมจริยธรรมโดยการฝึ กกาย จิตและสติ การพัฒนาตนให้ เป็ นผู้มีสติ สารวมอินทรีย์ เพื่อให้ สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ และอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry
ชนิด โครงสร้ าง และคุณสมบัติทางเคมีของสารที่เป็ นองค์ประกอบของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทาง
เมตาบอลิซึมของสารชีวเคมีในสภาวะปกติ และที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกายและเล่ นกีฬา
วทก 208 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
2(2-0-4)
SPS 208 English for Sports Science I
คาศัพท์เพื่อใช้ สอื่ สารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อกีฬาและการออกกาลังกาย การฟั ง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
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วทก 309 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
2(2-0-4)
SPS 309 English for Sports Science II
การสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษเพื่อแนะนาการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่ นกีฬา ฝึ กอ่านและ
เขียนคาแนะนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา การเขียนประวัติตนเอง
วทก 311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science
ทฤษฎี หลักการพื้นฐาน การใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้ อมูล โดยบูรณาการเข้ ากั บทฤษฎี หลักการทางสถิติ และการ
วิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 312 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science
ทฤษฎีพ้ ืนฐาน องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และวิธกี ารในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การ
สืบค้ นงานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลั งกาย และการประยุกต์ผลการวิจัยไปใช้ ใน
วิชาชีพ
วทก 413 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
2(2-0-4)
SPS 413 English for Sports Science III
การสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษในการเป็ นผู้นากีฬา ครูฝึกส่วนบุคคล และการออกกาลังกาย ฝึ กอ่าน
สิ่งพิมพ์ ตารา วารสาร บทคัดย่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
2.3 วิชาชีพทฤษฎี (บังคับ)
วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 1
2(1-2-3)
SPS 221 Sports and Exercise Physiology I
กลไกการทางาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและออกกาลังกายของระบบ
พลังงาน ระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื้อ ระบบหัวใจไหลเวียน ระบบหายใจ นาไปประยุกต์ใช้ ในการออก
กาลังกายและกีฬา
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วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 2
2(1-2-3)
SPS 222 Sports and Exercise Physiology II
กลไกการทางาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายของ
ระบบต่ อมไร้ ท่ อ เพศหญิ ง และชาย วัย เด็ก วั ยหนุ่ มสาว และผู้สูงอายุ สิ่ง แวดล้ อ มที่แตกต่ า งกัน น าไป
ประยุกต์ใช้ ในการออกกาลังกายและกีฬา
วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว
2(2-0-4)
SPS 223 Motor Learning and Development
การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ
รูปแบบของการเรียนรู้ทกั ษะกลไกการเคลื่อนไหว และการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาความสามารถทางการกีฬา
วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 224 Sports and Exercise Psychology
ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาและการออกกาลังกาย การใช้ หลักจิตวิทยาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ท่เี กี่ยวกับการกีฬา และการนาหลักจิตวิทยาไปใช้ เพื่อความสาเร็จในการกีฬาและ
การออกกาลังกาย
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 325 Sports and Exercise Nutrition
หลักการพื้นฐานทางโภชนาการ บทบาทของโภชนาการต่อการกีฬาและการออกกาลังกาย หลักการ
กาหนดอาหารและการประยุกต์ใช้ หลักโภชนาการสาหรับนักกีฬาและผู้ท่อี อกกาลังกาย
วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
SPS 326 Sports Biomechanics
หลักคิเนเมติคส์และคิเนติคส์ของการเคลื่อนไหว นาหลักการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์
ของกล้ ามเนื้อ กระดูก และข้ อต่อ มาประยุกต์ใช้ กบั การเคลื่อนไหวของมนุษย์และการเล่นกีฬา การวิเคราะห์
ท่าทางการกีฬา เพื่อช่วยในการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้ ถูกต้ องและเหมาะสม
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 327 Sports Management
หลักการ กลยุทธ์ และบูรณาการทฤษฎีทางด้ านการจัดการเข้ ากับการบริหารขององค์กรกีฬา การ
วางแผนการจัดการแข่ งขันกีฬา แนวทางการจัดการด้ านการประชาสัมพั นธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา
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วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 328 Sports Injury and Illness
สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และกลไกการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการกีฬาและการออกกาลังกาย ชนิดของ
การบาดเจ็บและเจ็บป่ วย อาการ อาการแสดง แนวทางรักษา การป้ องกัน และการเริ่มเล่นกีฬาหรือออกกาลัง
กายภายหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจากการกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับสารและ
วิธกี ารต้ องห้ ามทางการกีฬา
วทก 329 วิทยวิธกี ารสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy
วิธกี ารสอนกีฬาและการออกกาลังกายที่นิยมใช้ ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การสังเกตและประเมินผลการสอน
การประยุกต์รูปแบบการสอนให้ เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม กีฬาและการออกกาลังกายแต่ละประเภท
วทก 331 หลักการฝึ กกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 331 Principles of Sports Training and Exercise
ทฤษฏี หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของการฝึ กกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้ านต่าง ๆ การวางแผนการฝึ กซ้ อมกีฬาและการออก
กาลังกาย
วทก 332 การทดสอบและการกาหนดการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 332 Exercise Testing and Prescription
ทฤษฎีและหลั กการที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถภาพทางกาย ความสัมพั นธ์ข องการออกกาลังกายและ
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อกาหนดโปรแกรมกีฬา/การออกกาลัง
กายรายบุคคลและกลุ่ม การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกายและบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา และกลุ่มคนพิเศษ
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
2(1-2-3)
SPS 333 Sports Performance Assessment
รูปแบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลการทดสอบทางการกีฬา การเลือกใช้ เครื่องมือในการ
ประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา การแปลผลและการนาเสนอผลการทดสอบ การหาคุ ณภาพและความแม่น
ตรงของเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
วทก 334 ผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 334 Sports and Exercise Leadership
หลักการเป็ นผู้นา ชนิดของผู้นา บทบาทหน้ าที่ของผู้นา ทฤษฎีผ้ ูนา บุคลิกภาพของผู้นา วิสัยทัศน์
ของผู้นา ทักษะการเป็ นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร และบทบาทของผู้นากับการ
สร้ างค่านิยมและวัฒนธรรม
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วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 435 Innovations and Technology in Sports and Exercise
หลักการ วิธใี ช้ และการฝึ กปฏิบัติออกแบบและสร้ างนวัตกรรมอย่างง่ายทางด้ านกีฬาและการออก
กาลังกาย วิเคราะห์คุณค่าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนามาพัฒนาการกีฬาและการออกกาลังกาย
สาหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา และกลุ่มคนพิเศษ
วทก 436 ภาคนิพนธ์
2(0-4-2)
SPS 436 Senior Projects
การสืบค้ น ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลัง
กาย การวิจัยขั้นพื้ นฐานทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลั งกาย และการนาเสนอผลการวิจัย
ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา
2.4 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก)
วทก 241 กิจกรรมกลางแจ้ ง
2(1-2-3)
SPS 241 Outdoor Activities
หลักการของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ ง การนากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย เกม การละเล่ น การ
ออกกาลังกาย หรือกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็ นผู้นาและผู้
ตามในกิจกรรม
วทก 242 สังคมวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
SPS 242 Sports and Exercise Sociology
หลักการ ทฤษฎีทางปรัชญาและสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับการกีฬาและการออกกาลังกาย
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ มในอนาคต
วทก 243 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย
2(2-0-4)
SPS 243 Physical Activities Behavior
หลั กการ ทฤษฎี ด้ านพฤติกรรมของมนุ ษย์ท่ีเกี่ยวข้ องกับการมีกิจกรรมทางกายเพื่อ สุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายที่ดี การส่งเสริ มให้ ประชาชนทั่วไปและกลุ่ มบุคคลพิ เศษมีพ ฤติกรรมเกี่ยวกับการมี
กิจกรรมทางกาย
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วทก 344 จิตวิทยาสาหรับการออกกาลังกายและสุขภาพ
2(2-0-4)
SPS 344 Psychology of Exercise and Health
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เจตลักษณ์ สิ่งแวดล้ อม และบริบททางสังคมที่นาไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ
ที่มีผลต่อการออกกาลังกาย การประยุกต์ใช้ หลักจิตวิทยา การให้ คาปรึกษาในการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพื่อการมีสขุ ภาพที่ดี
วทก 345 การสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 345 Sport and Exercise Teaching
หลักการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการจัดการชั้นเรียน รูปแบบการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง การให้ เกรดและประเมินผลการสอน การฝึ กหัดเป็ นผู้สอนกิจกรรม กีฬา หรือการออกกาลัง กาย
การเข้ าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้ อมเพื่อเป็ นผู้สอนกีฬาและการออกกาลังกายที่มีประสิทธิภาพ
วทก 346 การนวดทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 346 Sports and Exercise Massage
หลักการ เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์ ข้ อบ่งชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวัง ผลทางสรีรวิทยาของการนวด
ทางการกีฬาและออกกาลังกาย เพื่อเตรียมความพร้ อมร่ างกาย ป้ องกัน และฟื้ นฟูร่างกายจากการเล่ นกีฬา
และออกกาลังกาย
วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการกู้ชีพ
2(1-2-3)
SPS 447 First Aids and Resuscitation
คุณสมบัติและบทบาทของผู้ปฐมพยาบาล หลักการและขั้นตอนในการปฐมพยาบาล ปฏิบัติการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บและเจ็บป่ วย การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นต้ น การใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าอัตโนมัติ การ
เคลื่อนย้ ายและการส่งต่อผู้บาดเจ็บและเจ็บป่ วย
วทก 448 การฝึ กสมรรถภาพทางการกีฬา
2(1-2-3)
SPS 448 Sports Performance Training
วิธีการฝึ กปฏิบัติการเสริ มสร้ างร่ างกายและพั ฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้ านต่าง ๆ เพื่อการกีฬา
การวางแผนการฝึ กซ้ อมสมรรถภาพทางการกีฬา หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
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วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
SPS 449 Applied Sports Science
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน
ด้ านสรีรวิทยา ระบบพลั งงาน การฝึ กซ้ อม โภชนาการ จิตวิทยา การวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬา
เฉพาะบุคคล ทีม เกมการแข่งขัน ชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องและเหมาะสม
วทก 451 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation
หลั กการ เทคนิค อุปกรณ์ ข้ อบ่ ง ชี้ ข้ อห้ าม และข้ อควรระวัง ส าหรั บการออกก าลั งกายเพื่ อการ
ป้ องกัน และการฟื้ นฟู ร่ างกายจากการเล่ นกีฬาและออกกาลั งกาย เพื่ อให้ ร่า งกายกลั บ สู่ส ภาพปกติ และ
สมบูรณ์พร้ อมสาหรับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
วทก 452 การตลาดทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 452 Sports Marketing
ทฤษฎีทางการตลาด พื้ นฐานพฤติกรรมผู้บริ โภค และการวางแผนการตลาด การออกแบบและ
ประยุกต์แผนการตลาด โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้ าและบริการ
การขาย สิทธิประโยชน์ และเครื่องหมาย/ตราของสินค้ าและบริการทางการตลาดทางการกีฬา
วทก 453 การเป็ นผู้ประกอบการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SPS 453 Entrepreneurship in Sports
ความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ การคิดและมองหาโอกาสใน
การสร้ างสินค้ าหรือบริการในแนวคิดใหม่ด้านกีฬาและออกกาลั งกาย คุณธรรม จริยธรรมในการทาธุรกิจ
การลงทุนและการกาหนดแนวทางในการจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
2.5 วิชาชีพปฏิบตั ิ (บังคับ)
วทก 161 กรีฑา 1
1(0-2-1)
SPS 161 Athletics I
ประวัติ ประโยชน์ของกรีฑา ฝึ กทักษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน การเก็บ
รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา
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วทก 162 ยิมนาสติก
SPS 162 Gymnastic

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก การเก็บรั กษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติก
วทก 163 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SPS 163 Swimming
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาว่ายนา้ ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาว่ายนา้ การว่ายท่าต่าง ๆ การเก็บ
รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในกีฬาว่ายนา้
2.6 วิชาชีพปฏิบตั ิ (เลือก)
2.6.1 วิชากีฬา
วทก 171 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
SPS 171 Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาวอลเลย์บอล การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
วทก 172 แบดมินตัน
SPS 172 Badminton

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาแบดมินตัน การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาแบดมินตัน
วทก 273 บาสเกตบอล
SPS 273 Basketball

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
วทก 274 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SPS 274 Golf
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬากอล์ฟ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬากอล์ฟ
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วทก 275 คอร์ฟบอล
SPS 275 Korfball

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาคอร์ ฟบอล ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาคอร์ ฟบอล การเก็บรั กษาอุปกรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาคอร์ฟบอล
วทก 276 ฟุตบอล
1(0-2-1)
SPS 276 Football
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอล
วทก 377 มวยไทย
1(0-2-1)
SPS 377 Muaythai
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยไทย
วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
1(0-2-1)
SPS 378 Life Saving and Water Safety
ความสาคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า ทักษะการช่ วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางนา้ ข้ อควรระวังในการเล่นนา้ หรือกิจกรรมทางนา้ การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเก็บรักษา
อุปกรณ์
วทก 379 ดานา้
SPS 379 Scuba Diving

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของการดานา้ ฝึ กทักษะและเทคนิคของการดานา้ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการดานา้
วทก 381 เรือพาย
1(0-2-1)
SPS 381 Rowing
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเรือพาย ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาเรือพาย การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเรือพาย
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วทก 382 ฟุตซอล
SPS 382 Futsal

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตซอล การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตซอล
วทก 383 กรีฑา 2
1(0-2-1)
SPS 383 Athletics II
คุณลักษณะ คุณสมบัติและบทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ปั จจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ฝึ ก
ปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา
วทก 384 เทควันโด
1(0-2-1)
SPS 384 Taekwondo
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาเทควันโด การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทควันโด
วทก 485 เทนนิส
1(0-2-1)
SPS 485 Tennis
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเทนนิส ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬาเทนนิส การเก็บรักษาอุปกรณ์
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส
วทก 486 กระบี่กระบอง
1(0-2-1)
SPS 486 Sword and Pole
ประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ฝึ กทักษะและเทคนิคของกีฬากระบี่กระบอง การเลือก
ประเภทของกระบี่กระบอง การเลือกเครื่องมือที่ถนัด การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้ าใจ และ
ทัศนคติท่ดี ีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬากระบี่กระบอง
วทก 487 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
1(0-2-1)
SPS 487 Electronic Sports
ประวัติ หลักการ และประเภทของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการฝึ กทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
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2.6.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกกาลังกาย
วทก 181 ลีลาศเพื่อสังคม
SPS 180 Social Dance

1(0-2-1)

ประวัติ ประโยชน์ของลีลาศเพื่อสังคม ฝึ กทักษะและเทคนิคของการเต้ นลีลาศ การเก็บรักษาอุปกรณ์
ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้ นลีลาศ
วทก 282 จักรยานเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SPS 282 Cycling for Health
ประวัติ ประโยชน์ของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทักษะเบื้องต้ นของการปั่ นจักรยาน การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ และความปลอดภัยในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
วทก 283 แอโรบิกแดนซ์
1(0-2-1)
SPS 283 Aerobic Dance
ทฤษฎีและหลักการของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ฝึ กทักษะและเทคนิคของการเคลื่อนไหวทั้ง
แบบแอโรบิก และการนาไปประยุกต์ใช้
วทก 284 โยคะเบื้องต้ น
1(0-2-1)
SPS 284 Fundamental Yoga
ประวัติและหลักการฝึ กโยคะ ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง ชนิดของโยคะที่เหมาะสมสาหรับผู้ฝึกใหม่ รูปแบบการยืดเหยียด
กล้ ามเนื้อเพื่อฝึ กโยคะ จักระ ปราณและพันธะ โยคะท่าพื้นฐานเพื่อสุขภาพ การประกอบท่า ประยุกต์ท่า และการใช้ อุปกรณ์
ช่วยฝึ ก โยคะในที่ทางาน โยคะนิทรา โยคะเพื่อการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 285 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
SPS 285 Weight Training

1(0-2-1)

หลักการปฏิบัติการฝึ กด้ วยนา้ หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง
ร่างและกล้ ามเนื้อควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ
1(0-2-1)
SPS 386 Yoga Instructor
หลักการของโยคะ กายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กโยคะ การหายใจ ปราณและพันธะกับการฝึ กโยคะ
บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้นาโยคะ ท่าพื้นฐานและท่าโยคะที่จาเป็ นต่อสุขภาพ หลักการสอนและการนาเสนอศาสตร์ของ
โยคะ การประกอบท่า การสอนและฝึ กเป็ นผู้นาโยคะ ข้ อควรระวัง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ มารยาทและจริยธรรมของผู้นาโยคะ
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วทก 387 การฝึ กกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
1(0-2-1)
SPS 387 Functional Training
รูปแบบการออกกาลังกายที่เกี่ยวข้ องกับการทางานของกล้ ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน ทั้งใช้ อุปกรณ์และไม่
ใช้ อปุ กรณ์ในการฝึ ก เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิตประจาวันและการเล่นกีฬา
วทก 388 ผู้ฝึกสอนการออกกาลังกายแบบกลุ่ม
1(0-2-1)
SPS 388 Group Exercise Instructor
ชนิดของการออกกาลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบจังหวะ เรียนรู้หลั กการ วิเคราะห์
และฝึ กปฏิบัติเพื่อเป็ นผู้นาการออกกาลังกายแบบกลุ่ม การทางานร่วมกับผู้อนื่ และการนาไปประยุกต์ใช้
วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย
1(0-2-1)
SPS 489 Personal Trainer and Exercise Program Designer
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ และวิธีการปฏิบัติในการเป็ นผู้ ฝึ กสอนตัวต่ อตัวที่ดี การ
วางตัว และการดูแลของผู้ฝึกสอน วิธกี ารสร้ างโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับ
ทุกเพศ
วทก 491 พิลาทีส
1(0-2-1)
SPS 491 Pilates
ประวัติและความเป็ นมาของพิลาทีส หลักการฝึ กและการหายใจ ประโยชน์ของการฝึ ก อุปกรณ์การ
ฝึ ก ท่าพิลาทีสพื้นฐานและท่าที่ฝึกในชีวิตประจาวัน วิธกี ารประยุกต์ท่าให้ เหมาะกับความสามารถของผู้ฝึก
วทก 492 ไท้ จี๋ชิกง
1(0-2-1)
SPS 492 Tai Chi Chi Kong
ประวัติ ปรัชญาเต๋า แนวคิดเกี่ยวกับจุดตันเถียน พลังชิ หลักการของหยินและหยาง เรียนรู้และฝึ ก
หายใจให้ สอดคล้ องกับท่าราตามแบบของไท้ จี๋และชิกง ฝึ กปฏิบัติท่าราโดยใช้ และไม่ใช้ เพลงประกอบ การฝึ ก
ราท่าพื้นฐานทั้งแบบมือเปล่าและใช้ อปุ กรณ์ประกอบ
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หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
วทก 501 การฝึ กงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
6(0-18-0)
SPS 501 Practicum in Sports and Exercise Science
การฝึ กภาคปฏิบัติในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับงานทางด้ านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การออกกาลังกายและสุขภาพภายใต้ การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่ วมกับที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนานิสติ ให้ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน การพัฒนาตนเอง
ในด้ านการคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล มีศักยภาพในการทางานที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
วทก 502 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
SPS 502 Cooperative Education
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างมีระบบโดยความร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ ภายใต้ การดูแลของอาจารย์นิเทศในสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาซึ่งสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องมอบหมาย เพื่อพัฒนานิสติ ให้ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน การพัฒนา
ตนเองในด้ านการคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล มีศักยภาพในการทางานที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
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3.2

ชือ่ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่

รายชือ่ คณาจารย์

1

อ.ดร. วัชรี ฤทธิวัชร์

2

อ.ดร. ประสิทธิ์ ปี ปทุม

3

อ.นุชรี เสนาคา

4

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร
ธานินทร์

5

อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2542
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2546
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2553
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2547
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย), 2560

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชือ่ คณาจารย์

1

อ.ดร. วัชรี ฤทธิวัชร์

2

อ.ดร. ประสิทธิ์ ปี ปทุม

3

อ.นุชรี เสนาคา

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2542
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2546
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

XXXXXXXXXXXXX
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ลาดับที่

รายชือ่ คณาจารย์

4

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร
ธานินทร์

5

อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2553
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ), 2557
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2547
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย), 2560

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
การให้ นิสิตฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ องค์ก ร หรื อ หน่ วยงานของภาครั ฐ หรื อ
เอกชน ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย เป็ นการให้ นิสิตได้ เรียนรู้และ
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกชั้นเรียน ภายใต้ การดูแลของอาจารย์นิเทศจากสาขาวิชา และที่ปรึกษาซึ่งได้ รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อพัฒนานิสิตให้ มีความรู้ด้านวิชาการและ
ทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้ านการคิดอย่างเป็ นระบบ มีทักษะ
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทาให้ นิสิตมีคุณภาพตรงตามเป้ าหมายของ
หลักสูตร และความต้ องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ แบ่งเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนการฝึ กประสบการณ์
1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบโครงการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามและนิสิตร่ วมกันคัดเลือกสถานที่
ฝึ กประสบการณ์ของนิสติ ตามเกณฑ์ท่สี าขาวิชาได้ กาหนดไว้
2) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบโครงการ ฯ ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่นิสิตจะไปฝึ ก
ประสบการณ์ และบุคลากรจากสถานประกอบการที่ทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้ แก่นิสิต เพื่ อ
ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง และระยะเวลาในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ของนิสติ การประเมินผล และช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับอาจารย์นิเทศ
3) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบโครงการ ฯ ประชุมร่ วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียด
และกาหนดการณ์ต่าง ๆ ของโครงการ ฯ
4) ปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม และมอบคู่มือการฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม
ให้ แก่นิสติ
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ช่วงที่ 2 การฝึ กประสบการณ์
1) นิสติ ฝึ กประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ได้ ทาการเลือกไว้
2) อาจารย์ในสาขาวิชานิเทศการฝึ กประสบการณ์ของนิสติ
3) จั ด สัม มนาการฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อ ให้ นิ สิต แลกเปลี่ ย นผลการเรี ย นรู้ และ
ประสบการณ์จากการฝึ ก อาจารย์นิเทศประเมินการบันทึกการฝึ กประสบการณ์ข องนิสิต
และอาจารย์ในสาขาวิชาให้ คาแนะนาต่าง ๆ
ช่วงที่ 3 การดาเนินการหลังการฝึ กประสบการณ์
1) จัดสัมมนาภายหลังการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อให้ นิสติ แลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้
และประสบการณ์จากการฝึ ก อาจารย์นิเทศประเมินการบันทึกการฝึ กประสบการณ์ของนิสิต
และอาจารย์ในสาขาวิชาให้ คาแนะนาต่าง ๆ
2) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบโครงการ ฯ รวบรวมคะแนนและประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ของ
นิสติ และนาเสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา
3) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบโครงการ ฯ ประชุมร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อสรุปผลการดาเนิน
โครงการ ฯ ทบทวนกระบวนการดาเนินโครงการ และปรับปรุงให้ ดีข้ นึ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีจริยธรรมในวิชาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในสถานประกอบการ เช่ น
การตรงต่อเวลา การมีวินัย การเก็บรักษาความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการ
2) สามารถอธิบายและปฏิบัติงานโดยอยู่บนหลั กการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย
3) สามารถทางานร่ วมกับพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบโครงการ ผู้ใช้ บริการใน
สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
4) มีบุกคลิกภาพดี มีทกั ษะสือ่ สาร เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
5) สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในสถานประกอบการ และบริหาร
จัดการ เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
6) มีความสามารถในการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ เพื่อกาหนดโปรแกรมกีฬา/การออกกาลัง
กายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
7) มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นา หรือผู้ฝึกสอนกีฬา/ออกกาลังกาย
8) สามารถออกแบบและคิดค้ นนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางด้ านกีฬา
และการออกกาลังกาย เช่น การออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
4.2 ช่วงเวลา
นิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษาในชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้ อย 5 วันต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
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5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การสืบค้ น ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลั ง กาย การวิ จั ย ขั้ น พื้ นฐานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ าและการออกก าลั ง กาย และการน าเสนอ
ผลการวิจัย ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีจริยธรรมในการวิจัย
2) สามารถอธิบายและดาเนินการวิจัยโดยใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย
3) สามารถทางานร่วมกับผู้ร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ท่ปี รึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การวิจัย
4) สามารถนาเสนอปัญหา อุปสรรคในการทาวิจัย และเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
5) มีบุกคลิกภาพดี และมีทกั ษะสือ่ สาร ในการดาเนินการทาวิจัยและนาเสนอผลการวิจัย
6) สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย และบริหารจัดการ เพื่อดาเนินการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัย
7) มีความสามารถในการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ หรื อกาหนดโปรแกรมกีฬา/การออก
กาลังกาย
8) มีการแสดงออกถึงภาวะผู้นา หรือสามารถเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา/ออกกาลังกาย
9) สามารถออกแบบการวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ ทาภาคนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ของการศึกษาในชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา วทก 436 ภาคนิพนธ์ มีจานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) การเตรียมอาจารย์
- การจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์
- อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ. 3 และนาเสนอต่ออาจารย์ในสาขาวิชาก่อนเปิ ด
ภาคเรียน เพื่อให้ อาจารย์ทราบถึงผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของรายวิชา การประเมินผล
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และหน้ าที่ของอาจารย์ในสาขาวิชาในฐานะที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์
2) การเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
- อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาสารวจสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่คาดว่านิสิตจะ
ใช้ ในการทาวิจัย และจัดเตรียมให้ พร้ อมใช้ ก่อนเปิ ดภาคเรียน
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- อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมแบบประเมินผล และแบบรายงานความก้ าวหน้ า
ในการทาวิจัย
3) การเตรียมนิสติ
- การกาหนดให้ นิสิตเรียนวิชา วทก 436 ภาคนิพนธ์ ในชั้นปี สุดท้ ายของการเรียนใน
หลักสูตร
- ในคาบแรกของการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ์ อาจารย์ผ้ ูรับผิด ชอบรายวิชาแจ้ งให้
นิสติ ทราบถึงผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของรายวิชา การประเมินผล การจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอน การเลือกและการร่ วมงานกับอาจารย์ท่ปี รึกษา ระยะเวลาในการทาวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัย การช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้ แก่นิสติ ในการทาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิจัยเป็ นระยะ ๆ โดยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
2) ประเมินกระบวนการดาเนินงานวิจัย คุณธรรมจริ ยธรรมในการวิจัย การใช้ หลั กการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย ภาวะผู้ น า การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย และการแก้ ปัญหาในการทาวิจัย
3) ประเมินความถูกต้ องและครบถ้ วนของการรายงานผลการวิจัย และเนื้อหาการวิจัยที่แสดง
ถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ ผลการวิจัย โดยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ที่ปรึกษา
4) ประเมินการนาเสนอผลการวิจัยในด้ านเนื้อหาของการวิจัย บุคลิกภาพของผู้นาเสนอ ความ
เหมาะสมของสือ่ และภาษาที่ใช้ โดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์
5) ประเมินด้ านภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อนื่ โดยนิสติ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ

1.

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
การมีทักษะสื่อสาร

2.

การมีจิตอาสา จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ น
การรับใช้ สังคม

3.

สมรรถนะของหลักสูตร
3.1 สามารถอธิบายและปฏิบัติด้วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลัง
กาย
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกายและบริหารจัดการเพื่อ
สร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับบุคคลทั่วไป
นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ
3.3 สามารถประเมิน และทดสอบสมรรถภาพ
เพื่อกาหนดโปรแกรมกีฬา/การออก
กาลังกายรายบุคคลและกลุ่ม
3.4 แสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกีฬาและออกกาลัง
กาย
3.5 สามารถออกแบบและมีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์นวัตกรรมทางด้ านกีฬาและการ
ออกกาลังกาย

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ข้ อที่ 1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ข้ อที่ 1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ นการรับใช้ สังคม
ด้ านความรู้
ข้ อที่ 2.1 เข้ าใจความรู้ด้านพื้นฐานศึกษาทั่วไปและ
วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
ด้ านทักษะทางปัญญา
ข้ อที่ 3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกายให้ เกิดประโยชน์
ข้ อที่ 3.2 คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ข้ อที่ 3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดย
ใช้ ความรู้เป็ นฐานกาหนดโปรแกรมกีฬาและการออกกาลัง
กายรายบุคคลและกลุ่มคนพิเศษ
ข้ อที่ 3.4 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม
ทางด้ านกีฬาและการออกกาลังกาย
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ข้ อที่ 5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ข้ อ ที่ 6.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ นวั ต กรรมเทคโนโลยี
อุปกรณ์ท างด้ า นวิ ทยาศาสตร์การกีฬ าและการออกกาลั ง
กายและบริห ารจั ดการเพื่อสร้ างเสริ มสมรรถภาพส าหรั บ
บุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ
ข้ อที่ 6.2 แสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกีฬาและออกกาลังกาย
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การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุ ณค่ าของศิล ปะ
และวัฒนธรรม
1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ น
การรับใช้ สังคม

2.

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ส อดแทรกเนื้ อห า ด้ า นคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ
ในทุกรายวิชา
- ฝึ กปฏิบัติท ากิจกรรม ส่ งเสริ มให้ เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวั ฒ นธรรมองค์กร เพื่ อให้
นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่ถูกต้ อง
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ ชัดเจนในทุกรายวิชา
- ให้ นิ สิ ตเรี ยนรู้ การเสี ยสละเพื่ อส่ วนรวม
และกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ
- จัดกิจกรรมสร้ างเสริมประสบการณ์ท้ังใน
และนอกเวลาเรียน การศึกษานอกสถานที่
หรื อการศึกษาในสถานะการณ์จ ริง และ
ให้ ท ารายงานแสดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม
- ส อ ด แ ท ร ก เ นื้ อ ห า ใ น ด้ า น
ศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณีท่ีดีงามทั้ง
ของไทยและนานาชาติในการเรี ยนการ
สอนทุกรายวิชา

- กาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
พฤติก รรมด้ า นคุ ณธรรมจริ ยธรรมของ
ทุกรายวิชา
- สั ง เกตพฤติ ก รรมความซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
การตรงต่อเวลาในการเข้ าชั้นเรียน การ
ท ารายงาน การอ้ า งอิง ผลงาน และการ
สอบ
- สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี วิ นั ย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย
และข้ อตกลงในชั้นเรี ยน เช่ น การแต่ ง
กาย
- ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปราย การวางแผน การปฎิบั ติ การ
น าเสนอผลงาน และการสะท้ อ นคิ ด
กิจกรรมในชั้นเรียน
-สัง เกตจากการประพฤติต น การรู้เท่ า
ทั น ส า ม า รถป รั บตั ว แล ะเลื อกรั บ
วัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้

กลยุทธ์การสอน
- จั ด การเรี ย นการสอนที่ ค รอบคลุ ม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้ างขวาง
- จั ดการเรี ยนการสอนในลั กษณะบู รณา
การ และเน้ นให้ ผู้ เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning) การศึ ก ษานอก
สถานที่ หรื อการศึกษาในสถานะการณ์
จริง
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เข้ าใจและเห็ น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม
พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการพั ฒนาตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้ อม

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมิ นผลการ
เรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสะท้ อนคิดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิ น จากการอ้ า งอิง แหล่ ง ข้ อ มู ล
อย่ า งถูกต้ องตามหลั กและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ/โครงงานที่ได้ รับมอบหมาย

ด้านความรู ้

ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
2.1 เข้ าใจความรู้ ด้ า นพื้ นฐาน
ด้ า น กา รศึ ก ษ าทั่ ว ไปแล ะ
วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
2.2 สามารถอธิบ ายและปฏิบั ติ
ด้ วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬ าและการออกก าลั ง
กาย
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3. ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
3.2 คิดวิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถประเมิ น วิ พ ากษ์
สถานการณ์ ต่ า งๆ โดยใช้
ค ว า ม รู้ เ ป็ น ฐ า น ก า ห น ด
โปรแกรมกีฬ าและการออก
กาลั งกายรายบุคคลและกลุ่ ม
คนพิเศษ
3.4 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์
ออกแบบนวั ตกรรมทางด้ า น
กีฬาและการออกกาลังกาย

4.

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอดแทรกทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลขในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้ นให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning)การศึ ก ษานอก
สถานที่ หรื อการศึกษาในสถานะการณ์
จริง
- น าเสนอ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น และสะท้ อนคิดในชั้นเรียน
- จั ด กิจ กรรมฝึ กความคิ ด สร้ างสรรค์
และออกแบบนวั ต กรรมทางด้ า นกีฬ า
และการออกกาลังกายที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสะท้ อนคิดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ประเมิ น จากการอ้ า งอิง แหล่ ง ข้ อ มู ล
อย่ างถูกต้ องตามหลั กและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ นจากคุ ณ ภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติม การ
เลือกรับข้ อมูลข่าวสารโดยใช้ หลักกาลาม
สูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น
ระบบ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ/โครงงานที่ได้ รับมอบหมาย
- ให้ นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประเมินผล
การเรียนรู้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ท างานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ในฐานะ
ผู้นาและผู้ร่วมงานได้
4.2 มี ความรั บผิดชอบต่ อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สถานการณ์ ต่ า งๆพร้ อมทั้ ง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสิตฝึ กการปรับตัว
การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของเพื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม สามารถ
แสดงจุ ดยื น ของตนเอง และค้ นหา
ทางออกร่วมกันได้
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้ นให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning)การศึ ก ษานอก
สถานที่ หรื อการศึกษาในสถานะการณ์
จริง

- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
- สั ง เกตพฤติ ก รรม ที่ แ สดงถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม การ
มี ส่ ว นร่ วมในการอภิ ป รายและการ
สะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมิ นจากคุ ณ ภาพของรายงาน ที่
แสดงถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
- ให้ นิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน และ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประเมินผล
การเรียนรู้
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5.

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
ตั ว เลข เพื่ อ ให้ เข้ าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหา
5.2 มี บุก คลิ ก ภาพดี และสื่ อสาร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื บ ค้ น
เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือก
ใช้ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์

กลยุทธ์การสอน
-ฝึ กการใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในทุกรายวิชา
- ฝึ กการเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่
เหมาะสมประกอบการนาเสนองาน
- ฝึ กการใช้ ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสิตฝึ กการปรับตัว
การวางตัว การทางานร่วมกับผู้อนื่ รับฟั ง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ
แสดงจุ ดยื น ของตนเอง และค้ นหา
ทางออกร่วมกันได้
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้ นให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning)การศึ ก ษานอก
สถานที่ หรื อการศึกษาในสถานะการณ์
จริง

วิธีการวัดและประเมินผล
- ก าหนดมาตรฐานการประเมิ น ผล
การเรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics
- ประเมินจากคุ ณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล
และการรู้จักแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสม
- ประเมิ นจากการอ้ างอิง แหล่ ง ข้ อมู ล
อย่างถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ/โครงงานที่ได้ รับมอบหมาย

6. ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั /
สมรรถนะของหลักสูตร
6.1 สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรม
เทคโนโลยี อุ ปกรณ์ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลั ง กายและบริ ห าร
จั ด ก า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สมรรถภาพส าห รั บ บุ ค คล
ทั่ ว ไป นั ก กี ฬ าและกลุ่ ม คน
พิเศษ
6.2 แสดงออกถึง ภาวะผู้ ฝึ กกีฬ า
และออกกาลังกาย

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเน้ นให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
(Active Learning)การศึ ก ษานอก
สถานที่หรือในสถานะการณ์จริง
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสิตฝึ กการปรับตัว
การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น รั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของเพื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม สามารถ
แสดงจุ ดยื น ของตนเอง และค้ นหา
ทางออกร่วมกันได้
- จั ด กิจ กรรมฝึ กความคิ ด สร้ างสรรค์
นวั ต กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ และการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ตนเอง สั ง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
- ใช้ กรณีศึกษาเพื่ อให้ นิสิตได้ เรียนรู้วิ ธี
วิเคราะห์ปัญหาและฝึ กบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ก าหนดมาตรฐานการประเมิ น ผล
การเรี ยนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการ
อภิปรายและการสะท้ อนคิดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมิ นจากการอ้ างอิง แหล่ ง ข้ อมู ล
อย่างถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ/โครงงานที่ได้ รับมอบหมาย
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ

6. ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
หลักสูตร (ถ้ ามี)

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้ นการรับใช้ สังคม
2.1 เข้ าใจความรู้ด้านพื้นฐานศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
2.2 สามารถอธิบายและปฏิบัติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายให้
เกิดประโยชน์
3.2 คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐานกาหนด
โปรแกรมกีฬาและการออกกาลังกายรายบุคคลและกลุ่มคนพิเศษ
3.4 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมทางด้ านกีฬาและการออก
กาลังกาย
4.1 ทางานร่วมกับผู้อนื่ ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรั บตัว ให้ เข้ า กับสถานการณ์ต่างๆพร้ อมทั้งเรียนรู้และพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา
5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์
6.1 สามารถประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกายและบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสมรรถภาพสาหรับ
บุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ
6.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกีฬาและออกกาลังกาย
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่





















4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3













6. ทักษะ
พิสัย
6.1


6.2


มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

         













 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

         













 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

         













 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

         













 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

         













 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั

 













 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

      

         











 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

         














 

มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม

         













 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

         













 

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

         













 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี

         













 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

         













 

มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ

         













 

มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

 













 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

      

         













 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

         













 

มศว 253 สุนทรียสนทนา

         











 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์

         









 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต

         














 

มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต

         













 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา

         













 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ

         





มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์

         



มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

         

มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

มศว 248 พลังงานทางเลือก

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3




6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2







 












 













 

         













 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

         













 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

         













 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         













 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่

         













 

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย

         













 

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั

         













 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ















 













 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม

         





มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม

         





มศว 355 พุทธธรรม

         








มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

         





มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม

 



มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

      

         

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2







 







 







 









 











 













 

         













 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

         













 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน

         













 

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม

         













 

































หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้ นฐาน
(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน)
ฟส 100 ฟิ สิกส์ท่วั ไป

 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ท่วั ไป



คม 100 เคมีท่วั ไป 1






























   


  








5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3













ชว 101 ชีววิทยา 1
















ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

         













คณ 115 แคลคูลัส 1



















 















  

   

 
   

 

         

คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4
2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ



วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1



วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2



วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายเบื้องต้ น





























   
   













   

วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

  

       

       

       


วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย



วทก 208 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1



วทก 309 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2



วทก 311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา



วทก 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย



วทก 413 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3



วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิ ก
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1






































2.3 วิชาชีพ






2.3.1 วิชาชีพทฤษฎี (บังคับ)



















วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 1



วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 2



วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว



วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย



วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกกาลังกาย









   
   
   


















   

 
     
   



































    
    
    
    
    










4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3















 













 













 













 

     













 

     













 

     













 

     













 

     













 

     













 
















 
 











 














 













 













 













 













 













 













 

1. คุณธรรม จริยธรรม

วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา
วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยทางการกีฬา
วทก 329 วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 331 หลักการฝึ กกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 332 การทดสอบและการกาหนดการออกกาลังกาย
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
วทก 334 ผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 436 ภาคนิพนธ์
2.3.2 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก)


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 



วทก 241 กิจกรรมกลางแจ้ ง

  
  

วทก 242 สังคมวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย

 

วทก 243 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย

 

วทก 344 จิตวิทยาสาหรับการออกกาลังกายและสุขภาพ

 

วทก 345 การเป็ นผู้สอนกีฬาและการออกกาลังกาย



วทก 346 การนวดทางการกีฬาและการออกกาลังกาย



วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการกู้ชีพ



วทก 448 การฝึ กสมรรถภาพทางการกีฬา



วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา







2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

   
   









   

 
     


   

     
    
    
    












 

     



      


      


      


      


5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3




6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3















 













 













 

วทก 161 กรีฑา 1

      
 
 
      

 
      


      
 
         


















 
 

วทก 162 ยิมนาสติก

         













 

วทก 163 ว่ายนา้

         













 

2.3.4.1 กลุ่มรายวิชากีฬา (เลือก)
วทก 171 วอลเลย์บอล


      
 
         


















 
 

วทก 172 แบดมินตัน

         













 

วทก 273 บาสเกตบอล

         













 

วทก 274 กอล์ฟ

         













 

วทก 275 คอร์ฟบอล

         













 

วทก 276 ฟุตบอล

         













 

วทก 377 มวยไทย

         













 

วทก 378 การช่ วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้

         













 

วทก 379 ดานา้

         













 

วทก 381 เรือพาย

      

 











 

วทก 382 ฟุตซอล

      

 











 

วทก 383 กรีฑา 2

      

 











 

1. คุณธรรม จริยธรรม

วทก 451 การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
วทก 452 การตลาดทางการกีฬา
วทก 453 การเป็ นผู้ประกอบการทางการกีฬา
2.3.3 วิชาชีพปฏิบตั ิ (บังคับ)

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา





5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3









6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2
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1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3

วทก 384 เทควันโด

      

 







วทก 485 เทนนิส

      

 







วทก 486 กระบี่กระบอง

      

 







วทก 493 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์

      

 







2.3.4.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกกาลังกาย (เลือก)
วทก 181 ลีลาศเพื่อสังคม

         
         










วทก 282 จักรยานเพื่อสุขภาพ

      







วทก 283 แอโรบิกแดนซ์

 

         







วทก 284 โยคะเบื้องต้ น

      

 







วทก 285 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก

      

 







วทก 386 การเป็ นผู้นาโยคะ

      

 







วทก 387 การฝึ กกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

      

 







วทก 388 การเป็ นผู้นาการออกกาลังกายแบบกลุ่ม

      

 







วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย

      

 







วทก 491 พิลาทีส

      

 







วทก 492 ไท้ จี๋ชิกง

      

 
















1. คุณธรรม จริยธรรม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ













2. ความรู ้







3. ทักษะทางปั ญญา


























5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

6. ทักษะ
พิสัย
6.1

6.2





 





 





 





 







 
 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

































วทก 501 สหกิจศึกษา

         













 

วทก 502 การฝึ กงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 5
การวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้ อ 25 ข้ อ 26 และข้ อ 27 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการวัดและประเมินผลการศึกษา กาหนด
ระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน ให้ สอดคล้ องกันตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร ทาการทวนสอบ
โดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ข้ อ 41
ข้ อ 42 และข้ อ 43 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีก ารปฐมนิ เทศ อาจารย์ใหม่ เพื่ อแนะนาอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พิเ ศษ เพื่ อ ให้ เข้ าใจหลั กสูต ร
บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 ก าหนดให้ ค ณาจารย์ ใ หม่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการปฐมนิ เ ทศและสัม มนาคณาจารย์ ใ หม่ ข อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะพลศึกษา
1.2 จั ด ระบบอาจารย์ พ่ี เ ลี้ ย งส าหรั บ อาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ ค าแนะนาและให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ย วกับ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสติ เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนา
นิสติ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน และการประเมินผล
2.1.2 สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน การ
ใช้ สอื่ การเรียนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน

73
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้ าน
วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ ในรูปแบบต่าง ๆ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอืน่ ๆ
2.2.3 ให้ ทุนสนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ ทุนการศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/ นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
หลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกก าลั งกายมี อาจารย์ ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาครบ 5 คนและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
อีกทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ตี รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย สารวจคุณภาพของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาโดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้ าน คือ
(1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้ านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้ านทักษะทางปั ญญา
(4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้ านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้ บัณฑิต ซึ่งมีจานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกี ฬา
และการออกกาลังกาย ได้ รับแบบสารวจกลับมาคิดเป็ นร้ อยละ 21 จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และจากการสารวจ
การมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดยใช้ การสารวจด้ วยการให้ บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง
ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลั ย พบว่ า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ
100 ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยไม่ นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึกษาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจาอยู่ แล้ วที่ไม่ ได้
เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ท่ศี ึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อปุ สมบทและผู้ท่เี กณฑ์ทหาร คิดเป็ นร้ อยละ 92.50
จากผลการสารวจแสดงว่า ผู้ใช้ บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
และบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย มีอตั รา
การได้ งานทาค่อนข้ างสูงอยู่ในระดับดีมากสะท้ อนการดาเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่งผลให้ บัณฑิตที่
จบมีคุณภาพและเป็ นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตในปัจจุบัน
3. นิสติ
กระบวนการรับนิสติ เพื่อเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้นเป็ นงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยทางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายได้ มีการ
ประสานนาผลการดาเนินงานการรับนิสติ จากปี การศึกษาที่ผ่านมาเพื่อกาหนดคุณสมบัติและอัตราการรับ
นิสติ ในแต่ละปี การศึกษา โดยคานึงถึงความต้ องการของตลาดแรงงานและให้ เหมาะสมกับจานวนของ
คณาจารย์ท่มี ีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกต้ องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับ
คุณสมบัติของนิสติ ที่กาหนดในหลักสูตร เพื่อให้ ได้ นิสติ ที่มีคุณสมบัติพ้ ืนฐาน ประกอบด้ วย ความรู้
ประสบการณ์ท่จี าเป็ นต่อการเรียนในหลักสูตร ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย จิตใจ ความมุ่งมั่นและมีเวลา
เรียนที่เพียงพอ เพื่อนิสติ จะได้ รับองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตรอย่างครบถ้ วน
และสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน และจัด
สอบ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลัง
กายได้ มีการนาผลการประเมินการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาของนิสติ ใหม่ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประกอบการจัดกิจกรรม/โครงการ การจัดแผนการเรียน เป็ นต้ นเพื่อเตรียมความพร้ อมให้ กบั นิสติ ที่จะเข้ า
ศึกษาในปี การศึกษา และนิสติ กลุ่มพิเศษ เช่น นิสติ ที่ย้ายสาขาวิชา นิสติ ที่อยู่ในโครงการกีฬา และนิสติ ที่มี
ปัญหาทางด้ านการเรียน โดยนิสติ ใหม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยและ
คณะพลศึกษาจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้ อมให้ นิสติ ก่อนเข้ าศึกษา ดังนี้ กิจกรรมอัตลักษณ์นิสติ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลั ง
กายได้ มีการนาผลการประเมินการควบคุมการดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญา
ตรีของนิสติ ใหม่ปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการกาหนดนโยบายการควบคุมดูแลนิสติ โดยมีการจัดระบบ
การดูแลให้ คาปรึกษานิสติ ของอาจารย์ท่ปี รึกษาตลอดการศึกษามีการควบคุมกากับให้ จานวนนิสติ ต่อ
อาจารย์ท่ปี รึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดโดยใช้ ระบบฐานข้ อมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัยซึ่งมี
ข้ อมูลด้ านการเรียนด้ านครอบครัว และข้ อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสติ มีปัญหา และ
อาจารย์ท่ปี รึกษาจะเข้ าประชุมอาจารย์ท่ปี รึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ จัดเตรียมคู่มือการเรียนในระดับปริญญาตรีให้ แก่
นิสติ เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการให้ คาปรึกษา
แก่นิสติ ได้ แก่ระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งจะดูแลนิสติ ที่รับเข้ าในปี การศึกษานั้นจนสาเร็จการศึกษาโดยให้
คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนกิจกรรมตามหลักสูตรและปัญหาของนิสติ ในด้ านอืน่ ๆเช่นปัญหาส่วนตัว ด้ าน
ครอบครัว เป็ นต้ น โดยอาจารย์ท่ปี รึกษาจะแจ้ งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้ าพบแก่นิสติ ในวันปฐมนิเทศ
และกาหนดให้ อาจารย์ท่ปี รึกษานัดพบนิสติ ชั้นปี ที่อยู่ในการดูแลอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ มีการเปิ ดรับความคิดเห็นและข้ อร้ องเรียนเพื่อให้ นิสติ สามารถ
แสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนิสติ สามารถ
ร้ องเรียน/เสนอความคิดเห็นผ่านทางอาจารย์ท่ปี รึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
โดยตรง จากนั้นจะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลการร้ องเรียน/ข้ อเสนอดังกล่าวแจ้ งต่อเลขานุการหลักสูตรฯ
เพื่อนาเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีการพิจารณาข้ อร้ องเรียน/ข้ อเสนอแนะ
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง ซึ่งมติจากที่ประชุมได้ นาเสนอต่อเลขานุการภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬานาเรื่องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อแจ้ ง
เรื่องให้ คณาจารย์ผ้ สู อนได้ รับทราบข้ อร้ องเรียน/ข้ อเสนอแนะจากนิสติ และรับทราบแนวทางที่ต้อง
ปรับปรุง/แก้ ไขต่อไป
4. อาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการประชุมเพื่อประเมินระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร และพบว่าระบบเดิมยังมีความไม่ชัดเจนและปฏิบัติตามได้ ยาก จึงมีการปรับปรุงระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวกาหนดให้ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต้ องมีการประชุมก่อนเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี การศึกษา เพื่อประเมิน
คุณสมบัติ ปริมาณงาน และอัตรากาลังของอาจารย์ในหลักสูตร ทั้งที่เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้สอน
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่กี าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการ
ประเมินปริมาณงานและอัตรากาลังของอาจารย์ในหลักสูตรให้ พิจารณาจากจานวนชั่วโมงการสอนและ
ภาระงานด้ านอืน่ ๆ ของอาจารย์ ซึ่งสอดคล้ องกับความต้ องการของหลักสูตร ภาควิชา และคณะ รวมทั้ง
ให้ พิจารณาจากแผนอัตรากาลัง ผลการวิเคราะห์ SWOT และงบประมาณ เมื่อพบว่าอาจารย์มีคุณวุฒิไม่
ตรงกับหลักสูตร หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ อาจารย์ในหลักสูตรมีจานวนลดลง เช่น การลาศึกษาต่อ
ย้ ายสถานที่ทางาน ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอาจารย์ท่ที าให้ หลักสูตร
ไม่ได้ มาตรฐาน เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เข้ าร่วมประชุมเป็ นประจา หรืออาจารย์เข้ าสอนไม่ครบตาม
กาหนดหรือย้ ายตารางเรียนเป็ นประจา เป็ นต้ น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณารับอาจารย์ใหม่
โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและกรอบภาระงานของอาจารย์ใหม่ รวมทั้ง เกณฑ์ท่จี ะใช้ ในการคัดเลือกซึ่ง
เน้ นความเป็ นธรรมและโปร่งใส หลังจากนั้น จะนาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อพิจารณา แล้ วจึงเสนอขออัตราอาจารย์ผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้ รับการอนุมัติ จะดาเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามเกณฑ์ท่ไี ด้ กาหนดไว้ หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
หัวหน้ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาจะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร แล้ วจึงเสนอชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตร ก่อนที่จะแจ้ งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในลาดับต่อไป
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เพื่อให้ การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นไปตามแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯมีมติให้ มี
การจัดประชุมอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งต้ องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วน มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อนที่อาจทาให้ หลักสูตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะ/มหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ/นโยบายต่าง ๆ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลั ก สูต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ าและการออกก าลั ง กายมี การออกแบบ
หลักสูตรให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 หลักสูตรสะท้ อนถึงความจาเป็ นในปั จจุบัน ที่สังคมมี
ความต้ องการบุคลากรวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลั งกายที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทกั ษะในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็ นเลิศและการออกกาลัง
กายสู่การมีสุข ภาพที่ดี รวมทั้งการวางแผนการฝึ กซ้ อมกีฬาและออกแบบโปรแกรมการออกกาลั งกายที่
ถูกต้ องปลอดภัยได้ ผลดี ทั้งนี้เพราะกีฬาและการออกกาลังกายเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน และการแข่ งขันกับนานาประเทศ ประกอบกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะพลศึกษา
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโ รฒ มีรากฐานทางพลศึกษาที่เ ข้ มแข็ง จึงมี การเสริ มสร้ างองค์ค วามรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่หี ลากหลายสาขา ซึ่งกล่าวได้ ว่าเป็ นจุดแข็งของภาควิชาฯ ในการสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลั กสูตรฯ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย โดยคณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างหลักสูตร รายวิชาและจานวนหน่วยกิต ที่เหมาะสมในการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็ นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
ควบคู่กนั ไป
สาหรับการออกแบบหลักสูตรนั้น คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ มีการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลั งกาย กล่ าวคือ ได้ มีการ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นผู้ใช้ บัณฑิต ถึงคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกายที่พึงประสงค์ ได้ แก่ กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่างๆ และสถาน
ออกกาลั งกายต่ างๆ นอกจากนั้นยังมีการเชิญศิษย์เก่าที่ทางานอยู่ ในหน่ วยงานของภาครั ฐ และเอกชน
มาร่ วมสัมมนาและสะท้ อนคุณภาพของหลั กสูตรในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังนั้น การออกแบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายของภาควิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา จึงได้ มีการกาหนดรายวิชาที่ส อดคล้ องกับความต้ องการบัณฑิตที่กาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบันและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต รวมทั้งสอดคล้ องกับสถานการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายที่หลากหลาย
สาขามาวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรมีคุณภาพ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต จากการ
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วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทาให้ มีการปรับลดจานวนหน่วยกิต จานวนรายวิชา ของหลักสูตรให้ มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรมุ่งเน้ นคุณภาพทางวิชาการ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาเพื่อ
พัฒนาคนให้ มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพิ่มบทบาทของผู้สาเร็จ
การศึก ษาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ความเป็ นเลิ ศและการออกกาลั งกายย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัย ด้ วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายแก่บุคคลทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย โดยการสารวจ
ความต้ องการของตลาดแรงงาน และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ในระดับสากลเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
หลั กสูตรมีการกาหนดการประเมินผลการเรี ยนรู้ข องผู้เรียน โดยมีการประเมินให้ ครอบคลุ มตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ ต้ังไว้ และได้ กาหนดวิธีการวัดผลไว้ ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ในทุกรายวิชา และมีการ
ประเมินผู้เรียนให้ มีความสอดคล้ องกับ Curriculum Mapping โดยมีการพัฒนาและสร้ างเครื่องมือในการ
ประเมินให้ มีความหลากหลายและให้ สอดคล้ องกับสภาพของความเป็ นจริ ง เช่ น ความหลากหลายของ
การออกข้ อสอบ (มีท้งั แบบปรนัย อัตนัย ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง รายงาน เป็ นต้ น) ได้ มีการแจ้ งการ
ประเมินให้ กบั ผู้เรียนในแต่ละรายวิชาถึงวิธีการประเมินในแต่ละขั้นตอน โดยมีการประเมินผลจากสภาพ
ความเป็ นจริ ง รวมถึงการให้ คาปรึ กษาและให้ ข้ อ มูล กับนิสิตอย่ า งสม่ าเสมอ มี การประเมินโดยการให้
คะแนนรายการวัดผล คะแนนรวม ตลอดจนการตัดเกรด มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ ในการ
ตัดเกรดอย่างชัดเจน มีการกระจายของคะแนนและเกรด สามารถสะท้ อนความสามารถที่แท้ จริงของนิสิต
รวมไปถึงการแจ้ งคะแนนและเกรดให้ นิสติ ทราบ
การกากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 - 7) ได้ มีการจัดการ
ทวนเกรดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อที่จะนาไปพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินผู้เรียนต่อไป ผลการ
ดาเนินงานของหลั กสูตร หมายถึง ร้ อยละของผลการดาเนินงานจามตัวบ่ งชี้การดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่หลักสูตรดาเนินงาน
ได้ ในแต่ละปี การศึกษา
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่ วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลั งกายได้ ประชุมและแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบบริ หารความพร้ อมของสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ แล้ วส่ง
รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวไปยังภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบให้
คณะพลศึกษารับทราบ โดยคณะกรรมการบริหารความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ มี
การสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับหลักสูตร/สารวจความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาแล้ วบันทึกข้ อมูลไว้ ก่อนปิ ดภาคการศึกษาให้ นิสติ และบุคลากรทาแบบสารวจความ
พึ ง พอใจต่ อ สิ่ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการ
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สิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้จัด ทาข้ อเสนอการแก้ ปัญหาและแนวทางเลื อกการแก้ ไขให้ เ หมาะสมกับล าดั บ
ความสาคัญ นาข้ อมูล ดังกล่ าวผ่านการประชุมของหลักสูตร แล้ วส่งข้ อมูลไปที่การประชุมระดับภาควิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งข้ อมูลไปยังรองคณบดีท่เี กี่ยวข้ อง/หน่วยงานที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการแก้ ปัญหา คณะกรรมการบริหารความพร้ อมของสิ่งสนับ สนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายติดตาม
ผลและประเมินผลการแก้ ปัญหา
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพี ยงพอและเหมาะสมต่ อการจัดการเรี ยนการสอน ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ สถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถแบ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ 3 อย่าง คือ อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ และหนังสือ
1. อาคารสถานที่ ปัจจุบันได้ รับความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการศูนย์กฬี าสิรินธร โดยมีอาคารเรียน
และอาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร ประกอบด้ วยห้ องเรียน 12 ห้ อง ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การกีฬา 3 ห้ อง คือห้ องปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกาลังกาย ห้ องปฏิบัติการชีวเคมี และห้ องฝึ กความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื้อ (Fitness) อาคารกีฬา 1-3, สนามกรีฑา 1 สนาม, สนามซอฟท์บอล 1 สนาม,
สนามฟุตบอล 3 สนาม, สนามรักบี้ 1 สนาม, สนามเทนนิส 8 สนาม, สนามเปตอง 10 สนาม, สนามยิง
ธนู 1 สนาม, สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม, สนามฮอกกี้ 1 สนาม, อาคารฝึ กปฏิบัติการทางนา้ 1
อาคาร, ห้ องพักอาจารย์ 7 ห้ อง, ห้ องประชุม 3 ห้ อง และห้ องอืน่ ๆ จานวน 16 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องคณบดี 1
ห้ อง ห้ องรองคณบดี 1 ห้ อง ห้ องอาหาร 2 ห้ อง ห้ องหัวหน้ าภาควิชา 2 ห้ อง ห้ องสานักงาน ซึ่งจานวน
นิสติ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายทั้ง 4 ชั้นปี มีจานวน 250 คน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน
แล้ วเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
2. วัสดุอุปกรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ มี
ห้ อ งเบิ กจ่ ายวั สดุ อุปกรณ์ 1 ห้ อ ง โดยมี เจ้ า หน้ าที่ป ระจ าให้ บ ริ การเบิ กยื ม -คืน จากการส ารวจของ
คณะกรรมการบริหารความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3. หนังสือและตารา นิสติ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายสามารถใช้ บริการสืบค้ น
ข้ อมูลหนังสือ วาสารและสิ่งพิมพ์อนื่ ได้ โดยมีสานักงานหอสมุดองครักษ์ โดยเปิ ดให้ บริการจันทร์ -อาทิตย์
ตังแต่เวลา 08:30-16:30 นาฬิกา จากการสารวจของคณะกรรมการบริหารความพร้ อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายจานวน
หนังสือและตารามีสดั สวนที่เหมาสม
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยทาการสารวจความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดีทุกด้ านได้ แก่ การบริการห้ องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ การบริการด้ านกายภาพ การบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่น ๆ ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
25... 25... 25... 25...
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 



ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ




มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์




ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ




ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7




ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้




ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน



หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ท่แี ล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา




ด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/




หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ




การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

ปี ที่ 5
25...

















80
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ สู อนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ สู อนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน
2.1 ประเมินหลั กสูตรในแต่ ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา
โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการประเมิน
เป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน

