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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25550091103937 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Sports and Exercise Science) 
    ชื่อย่อ:  B.Sc. (Sports and Exercise Science) 

  
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี     

5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  -  
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 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้ พ.ศ.2556)  โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 
2561   

ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่9/2560 เมื่อ
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 8 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี
การศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
8.2 ผู้ฝึกกีฬาและผู้น าการออกก าลังกาย 
8.3 นักวิชาการการกีฬาและการออกก าลังกาย 
8.4 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
8.5 ผู้ให้ค าแนะน าการออกก าลังกายในสถานประกอบการ 
8.6 พนักงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
8.7 ผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2542 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2546 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ), 
2557 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

Xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

2 ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ปีปทุม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2545 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ), 
2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

Xxxxxxxxxxxxx 
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3 อ.นุชรี เสนาค า พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2548 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

XXXXXXXXXX
XXX 

4 อ.ดร.ภาณุวัฒน์  
วชิรธานินทร์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2553 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ), 
2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXX
XXX 

5 อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศร ี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2547 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย), 2560 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

XXXXXXXXXX
XXX 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่จะยกระดับการเติบโตทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและยั่งยืน  มีการ
ก าหนดแผนระยะยาวการพัฒนาประเทศ โดยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560 – 
2564) เป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักในการบริหารประเทศและใช้เป็นแนวทางจัดล าดับ
ความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวของทุก
กระทรวงฯ เพ่ือมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวใน 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะต้องขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือที่เรียกว่า สตาร์ทอัพ ให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพ่ือสร้างงาน และสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันยัง
คลาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
ประเทศโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ   

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองส่งผลให้วิถีการ

ด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีการพึ่งพาวัตถุหรือสิ่งอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ตามมา เป็นต้น ซึ่งควรได้รับการดูแลและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ในปัจจุบันกีฬาเข้ามามีบทบาทส าคัญท้ังใน
เรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางทางกายเพื่อสุขภาพโดยใช้การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้นซึ่ง
ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านการกีฬาและการออกก าลังกาย ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกายมากขึ้นที่มีศักยภาพความสามารถในการฝึกกีฬาและเป็นผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรัฐบาลได้บรรจุไว้ใน
แผนแม่บทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และในด้านกีฬาเพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬาต่างๆ ทั้งที่เป็นกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ ดังนั้นจากนโยบายดังกล่าว
จึงมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ 
ดังนั้นคณะพลศึกษาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่นี้ จึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่ขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมวัฒนธรรมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้น าระบบ ASEAN University 
Network Quality Assurance (AUN-QA) เข้ามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการด าเนินการของหลักสูตรเพ่ือ
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ 
Outcome-Based Learning และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือที่ เรียกว่า สตาร์ทอัพ ให้
เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างงาน และสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคต 
ดังนั้น สังคมจึงมีความต้องการบัณฑิตวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ที่มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ มีภาวะผู้น าและผู้ฝึกสอนกีฬาและออกก าลังกาย 
สามารถประยุกต์หรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับ
ใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งคณะพลศึกษามีความพร้อมในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย โดยประยุกต์ระบบการท างานเชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้านบุคลากร วิชาการ สถานที่ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ อันจะส่งผลต่อ
การที่ประชาชนในชาติมีสุขภาพที่ดี มีความรักสามัคคี ปรองดอง เคารพกฎกติกาของสังคม จากการน ากีฬาและ
การออกก าลังกายมาเป็นสื่อกลางส่งผลไปยังสังคมที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการกีฬาและออกก าลังกาย

แห่งหนึ่งของประเทศเป็นเวลาช้านาน จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตบุคลากรทางการกีฬาและ
ออกก าลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะทางด้านการกีฬาและออกก าลังกายอย่างมี
ประสิทธิผล ด้วยการหล่อหลอมสร้างนิสิตที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาอัตลักษณ์ 
หรือลักษณะเฉพาะของนิสิตมศวที่ส าคัญคือการมีทักษะสื่อสารและการรับใช้สังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือ สร้าง
หลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ซึ่งสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากร
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติเพ่ือพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนในการพัฒนา
ประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การสร้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายจึงมีความส าคัญมาก
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ในการพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพดี มีความแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ มา
พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งคณะพลศึกษาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ 

การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายนั้นต้องค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพเพ่ือจะช่วยส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและการกีฬาของประเทศ คณะพลศึกษามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 
สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย และมีความพร้อมที่จะเปิดในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย เป็น

หลักสูตรบูรณาการ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านักนวัตกรรม

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
หมวดวิชาเฉพาะ 
- รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน) จ านวนไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต 

โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ 
-  รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต โดยความ

รับผิดชอบของคณะพลศึกษา 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต โดยความ

รับผิดชอบของคณะพลศึกษา 
 

13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 -ไม่มี- 

13.3  การบริหารจัดการ 
 คณะพลศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและการออกก าลังกาย เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
       วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายพัฒนาสุขภาวะองค์รวมและนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ    
 1.2 ความส าคัญ 

      สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกก าลัง
กาย มุ่งศึกษาค้นคว้าสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของคุณธรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะองค์รวมและความ
เป็นเลิศในการกีฬา โดยมีการบูรณการหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการกีฬาและการออกก าลังกาย 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมของ
บุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ เช่น สรีรวิทยา
การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการการกีฬา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการ
ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา ดูแล ป้องกัน และฟ้ืนฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกก าลังกาย ทดสอบและ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและให้ค าแนะน าในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป นักกีฬา
และกลุ่มคนพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สุขภาพ และสถานออกก าลังกายได้ เพ่ือความโดดเด่นเป็นหนึ่งในผู้น าด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
     1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
2) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง

กายและบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคนพิเศษ 
3) สามารถประเมิน และทดสอบสมรรถภาพเพ่ือก าหนดโปรแกรมกีฬาและการออกก าลังกาย

รายบุคคลและกลุ่ม  
4) สามารถแสดงภาวะผู้ฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย 
5) สามารถออกแบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
6) มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ต่อเนื่อง มีบุกคลิกภาพดี และมีทักษะสื่อสาร 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐานและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- พัฒนาหลักสตูรโดยการ 
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐานและส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
- พัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลที่เน้นผลการ
เรียนรูเ้ป็นฐานเช่ือมโยงกับการเรยีนแบบ 
Active Learning ส่งเสริมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(Stakeholders) ที่มีต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
- วิเคราะสถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูร 
- น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

- มคอ 7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร และรายงานการตดิตาม 
ประเมินผลหลักสูตร 
- รายงานการพัฒนาอาจารย์ในด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- รายงานความพึงพอใจของนิสิตปี

สุดท้ายที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(Stakeholders) ที่มีต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่

ได้งานท า และ 
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
- สรุปการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ

หลักสตูร 
- เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดย
ประเมินจากตัวช้ีวัด (KPI) ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป ี

- มีการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดทุกปี 
อย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
-    เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

3. การพัฒนาบุคคลากรด้านการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และพัฒนาวิชาชีพ 
 

- สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
วิชาชีพ 
- สนับสนุนให้อาจารย์ตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

- ร้อยละของงานวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนต่ออาจารย์ประจ า 
- จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ 
- ร้อยละของผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
- ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

4. การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

- พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ของหลักสูตรโดยมี
คณะกรรมการการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูร 
- ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- รายงานผลการด าเนินการและรายงาน
การติดตาม การประเมินผลดา้นสิง่
สนับสนุนการเรยีนรู ้
- รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า             
8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

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

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  

ภาคต้น        เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  2.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่มีโรคประจ าตัว
หรือความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ การมองเห็น และการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.2.3 มีความประพฤติดี และมีทัศนคติที่ดี ต่อการกีฬาและการออกก าลังกาย       
  2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.2.5 ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  2.3.1 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
  2.3.2 มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในด้านการอ่าน การพูด และการเขียน 
  2.3.3 มีความรู้และทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย 
  2.3.4 มีข้อจ ากัดด้านบุคลิกภาพของความเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
  2.4.2 จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในด้านการอ่าน การพูด และการเขียน  
  2.4.3  จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.4.4  จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมหรือโครงการโดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพใน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 0 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 0 0 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 0 0 0 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 80 80 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
หลักสูตรใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

รวมรายรับ 3,200,000 6,400,000 9,600,000 12,800,000 12,800,000 
 

  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมวดการจัดการเรียนการสอน      
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พเิศษและคณะร่วมสอน) 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
2. ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 216,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 200,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
5. งบสนับสนุนการวิจัย 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
7. ค่าสาธารณูปโภค 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
8. ค่าพัฒนาสถานท่ี ครุภณัฑ ์ 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      
1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)     

x 2 ภาคการศึกษา 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 
2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)         

x 2 ภาคการศึกษา 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 
3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

x 2 ภาคการศึกษา 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 
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รายละเอียดรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

x 2 ภาคการศึกษา 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 
5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)    

x 2 ภาคการศึกษา 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
รวมรายจ่าย 3,200,000 6,400,000 9,600,000 12,800,000 12,800,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
2.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2.3  วิชาชีพ 

2.3.1 วิชาชีพบังคับ 
2.3.2 วิชาชีพเลือก 

82 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
22 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต 
33 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
4.  หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาบูรณาการ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้  
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1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากวิชาดังนี้   
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน            
3 หน่วยกิต  

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียน    
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                          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 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                        2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
มศว 248 พลังงานทางเลือก                                         2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                    2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต          
จากรายวิชาดังนี้ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   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 
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1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     
5 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา                             2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living 
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                        2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                  2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                              2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                   2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                                                  2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                        2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                           2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                            2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                       2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
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มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม            3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
มศว 355 พุทธธรรม                                                             3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต           2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                             2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                                                  3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น            2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน             2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้ 

2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต  
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 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 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
MA 113 Mathematics for Health Sciences  

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 22 หน่วยกิต  
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 
SPS 101 Human Anatomy and Physiology I  
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วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3) 
SPS 102 Human Anatomy and Physiology II 
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 
SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science 
วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก 2(2-0-4) 
SPS 104 Sports Philosophy and Olympism   
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 1(0-2-1) 
SPS 105 Ethics for Sports Science I 
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1(0-2-1) 
SPS 206 Ethics for Sports Science II 
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry 
วทก 208 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 2(2-0-4) 
SPS 208 English for Sports Science I 
วทก 309 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2(2-0-4) 
SPS 309 English for Sports Science II 
วทก 311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science 
วทก 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science 
วทก 413 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 2(2-0-4) 
SPS 413 English for Sports Science III 

2.3 วิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 45 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
2.3.1 วิชาชีพทฤษฎี (บังคับ) ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้  

วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 1     2(1-2-3) 
SPS 221 Sports and Exercise Physiology I 
วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2     2(1-2-3) 
SPS 222 Sports and Exercise Physiology II 
วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว       2(2-0-4) 
SPS 223 Motor Learning and Development  
วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย      2(2-0-4) 
SPS 224 Sports and Exercise Psychology 
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4)  
SPS 325 Sports and Exercise Nutrition 
วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา        2(1-2-3) 
SPS 326 Sports Biomechanics  
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา        2(2-0-4) 
SPS 327 Sports Management 
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วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางการกีฬา      2(2-0-4) 
SPS 328 Sports Injury and Illness 
วทก 329 วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกก าลังกาย     2(1-2-3) 
SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy 
วทก 331 หลักการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย      2(1-2-3) 
SPS 331 Principles of Sports Training and Exercise 
วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย     2(1-2-3) 
SPS 332 Exercise Testing and Prescription  
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา      2(1-2-3) 
SPS 333 Sports Performance Assessment 
วทก 334 ผู้น าการกีฬาและการออกก าลังกาย      2(2-0-4)    
SPS 334 Sports and Exercise Leadership 
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย   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) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้  
วทก 241 กิจกรรมกลางแจ้ง         2(1-2-3) 
SPS 241 Outdoor Activities 
วทก 242 สังคมวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4)  
SPS 242 Sports and Exercise Sociology 
วทก 243 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย       2(2-0-4) 
SPS 243 Physical Activities Behavior 
วทก 344 จิตวิทยาส าหรับการออกก าลังกายและสุขภาพ     2(2-0-4) 
SPS 344 Psychology of Exercise and Health 
วทก 345 การสอนกีฬาและการออกก าลังกาย        2(1-2-3) 
SPS 345 Sport and Exercise Teaching   
วทก 346 การนวดทางการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(1-2-3) 
SPS 346 Sports and Exercise Massage  
วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ      2(1-2-3) 
SPS 447 First Aids and Resuscitation 
วทก 448 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา       2(1-2-3) 
SPS 448 Sports Performance Training  
วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา       2(1-2-3) 
SPS 449 Applied Sports Science 
วทก 451 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกก าลังกาย    2(1-2-3)  
SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation  
วทก 452 การตลาดทางการกีฬา        2(2-0-4) 
SPS 452 Sports Marketing 
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วทก 453 การเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬา      2(2-0-4) 
SPS 453 Entrepreneurship in Sports 

2.3.3 วิชาชีพปฏิบัติ (บังคับ) ก าหนดให้เรียน 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 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SPS 163 Swimming 

2.3.4 วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     
        จากกลุ่มรายวิชาดังนี้ 

2.3.4.1 กลุ่มรายวิชากีฬา  
วทก 171 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
SPS 171 Volleyball 
วทก 172 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SPS 172 Badminton 
วทก 273 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
SPS 273 Basketball 
วทก 274 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SPS 274 Golf 
วทก 275 คอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
SPS 275 Korfball 
วทก 276 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
SPS 276 Football 
วทก 377 มวยไทย 1(0-2-1) 
SPS 377 Muaythai 
วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 1(0-2-1) 
SPS 378 Life Saving and Water Safety 
วทก 379 ด าน้ า 1(0-2-1) 
SPS 379 Scuba Diving 
วทก 381 เรือพาย 1(0-2-1) 
SPS 381 Rowing 
วทก 382 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
SPS 382 Futsal 
วทก 383 กรีฑา 2 1(0-2-1) 
SPS 383 Athletics II 
วทก 384 เทควันโด 1(0-2-1) 
SPS 384 Taekwondo 
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วทก 485 เทนนิส 1(0-2-1) 
SPS 485 Tennis 
วทก 486 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 
SPS 486 Sword and Pole 
วทก 487 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์  1(0-2-1) 
SPS 487 Electronic Sports 

2.3.4.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกก าลังกาย 
วทก 181 ลีลาศเพ่ือสังคม 1(0-2-1) 
SPS 181 Social Dance 
วทก 282 จักรยานเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SPS 282 Cycling for Health 
วทก 283 แอโรบิกแดนซ์ 1(0-2-1) 
SPS 283 Aerobic Dance 
วทก 284 โยคะเบื้องต้น 1(0-2-1) 
SPS 284 Fundamental Yoga 
วทก 285 การฝึกด้วยน้ าหนัก 1(0-2-1) 
SPS 285 Weight Training 
วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ 1(0-2-1) 
SPS 386 Yoga Instructor 
วทก 387 การฝึกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 1(0-2-1) 
SPS 387 Functional Training 
วทก 388 ผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายแบบกลุ่ม 1(0-2-1) 
SPS 388 Group Exercise Instructor 
วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย 1(0-2-1) 
SPS 489 Personal Trainer and Exercise Program Designer 
วทก 491 พิลาทีส 1(0-2-1) 
SPS 491 Pilates 
วทก 492 ไท้จี๋ชิกง 1(0-2-1) 
SPS 492 Tai Chi Chi Kong 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 

4.  หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต โดยให้นิสิตเลือกเรียนจาก
รายวิชาดังนี้ 
วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  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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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ประกอบด้วยรายวิชา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย 3 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งแต่ละหน่วยงานใช้รหัส
รายวิชาที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว น าหน้าตัวเลขดังนี้  

ความหมายของรหัสตัวอักษร  
  วทก (SPS) หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชพีทฤษฎี วิชาชีพปฏิบัติ และวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ (จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์        
การกีฬา)  

  มศว (SWU) หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป (จัดการเรียนการสอนโดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้) 
  คม (CH) หมายถึง รายวิชาเคมีทั่วไปและปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (จัดการเรียนการสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตร์)  
  ชว (BI) หมายถึง รายวิชาชีววิทยา 1 และปฏิบตัิการชีววิทยา 1 (จัดการเรียนการสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตร์) 
  ฟส (PY) หมายถึง รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (จัดการเรียนการสอนโดย

คณะวิทยาศาสตร์) 
  คณ (MA) หมายถึง รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 (จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์) 
  ความหมายของรหัสตัวเลขหลังตัวอักษร วทก (SPS) ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพทฤษฎี และ

วิชากีฬาและกิจกรรม     
  เลขตัวแรก  
   1 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 
   2 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 2 
   3 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 
   4 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 4 
   5 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  เลขตัวกลาง   
   0 – 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   2 – 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (บังคับ) 
   4 – 5 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (เลือก) 
   6 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏิบัติ (บังคับ) 
   7 – 9 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏิบัติ (เลือก) 
  เลขตัวท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา   
  ความหมายของรหัสหน่วยกิต 

  เลขนอกวงเล็บ   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  เลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
  เลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
  เลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
  3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 3(3-0-6) 
ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 
วทก 105 
วทก 161 
วทก 162 

จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 
กรีฑา 1 
ยิมนาสติก 

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

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3(3-0-6) 
วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3) 
วทก 104 
วทก 163 

ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลมิปิก 
ว่ายน้ า 

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

วิชาเลือก 
วทก ...... 
วทก ...... 

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 1) 
วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 2) 

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

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1(0-2-1) 
วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3) 
วทก 223 
วิชาเลือก 
มศว ...... 
วทก ...... 
วทก ...... 

การเรยีนรู้และการพัฒนาการเคลือ่นไหว 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 1) 
วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 3) 
วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 1)  

2(2-0-4) 
 

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

 รวม 20 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป  1(0-2-1) 
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
วทก 208 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 1 2(2-0-4) 
วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3) 
วทก 224 
วิชาเลือก 
มศว ...... 
มศว ...... 
วทก ...... 
วทก ...... 
 

จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 2)  
กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 3) 
วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 4) 
วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

2(2-0-4) 
 

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

2 
 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
วทก 309 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 2 2(2-0-4) 
วทก 311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตสิ าหรบัวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา 2(2-0-4) 
วทก 331 หลักการฝึกกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
วิชาเลือก 
มศว ...... 
วทก ...... 
วทก ...... 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 4) 
วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 5) 
วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 3) 

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

 วิชาเลือกเสรี (2) 2 
 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
วทก 312 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางการกีฬา 2(2-0-4) 
วทก 329 วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา 2(1-2-3)  
วทก 334 ผู้น าการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
วิชาเลือก 
มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 5) 2(...........) 
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 6) 1(0-2-1) 
 วิชาเลือกเสรี (3) 2 
 รวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
วทก 413 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 3 2(2-0-4) 
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
วทก 436 ภาคนิพนธ์ 2(0-4-2) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 6(0-18-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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   3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษามีลักษณะเดียวกับกับแผนการศึกษาส าหรับการเรียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้น ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา วทก 
502 สหกิจศึกษา ดังตาราง 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 
วทก 502 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 

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

 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
  1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล และแนวทาง
การป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี 

 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                         2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง 
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                       3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล         3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง 
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

 
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                          3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม               2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                     2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 
มศว 248 พลังงานทางเลือก                                            2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 

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

 
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                    2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                               2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์   3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

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

 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 

 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                  3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 
มศว 253 สุนทรียสนทนา                             2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับขอ งการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนา
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                                         2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 
 
 
 



26 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                                                        2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution for Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 

 
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                               2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                  2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                               2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 

 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                   2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 

 
 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                                                  2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                     2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                            2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                       2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ            3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาท
พ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธี
คิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม            3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 
มศว 355 พุทธธรรม                                                             3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต           2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและก ลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                             2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                              2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
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มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น            2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 

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

 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                    2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

 
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  2.1 วิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
PY 100 General Physics 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory 

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การ
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสียง  แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
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คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี 
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม 

 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry Laboratory I  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีว
โมเลกุล 

 
ชว 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
BI 101 Biology I 

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology Laboratory I 

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความ
หลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
วิวัฒนาการ 
 
คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
MA 113 Mathematics for Health Sciences 

ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส อินทิกรัลแคลคูลัส สมการดิฟเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบอันดับที่หนึ่งและ
อันดับที่สอง สมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์เชิงพีชคณิตและเวกเตอร์เชิงแคลคูลัส เมตริกซ์
การประยุกต์ในวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
  2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 
SPS 101 Human Anatomy and Physiology I  

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆ ของมนุษย์ การท างาน
ของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนัง ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส
พิเศษ ระบบฮอร์โมน และระบบภูมิคุ้มกัน  
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วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3) 
SPS 102 Human Anatomy and Physiology II 

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การท างาน
ของระบบต่างๆ ในภาวะปกติ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับ
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

 
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 
SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science 

ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย หลักการ ขอบข่ายความรู้พ้ืนฐานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
สุขภาพ วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในปัจจุบันและอนาคต 

 
วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก 2(2-0-4) 
SPS 104 Sports Philosophy and Olympism  

ปรัชญาและคุณค่าโอลิมปิกรวมถึงการประยุกต์ใช้ในการกีฬาและการด าเนินชีวิต การมีน้ าใจนักกีฬา
ตามแนวทางปรัชญาโอลิมปิก การใช้ชีวิตตามแนวทางทางสุขภาพ ปรัชญา และคุณค่า โอลิมปิกกับการเป็น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี ความสัมพันธ์และการถ่ายทอดแนวคิดของโอลิมปิกกับการกีฬาและการพลศึกษาใน
ประเทศไทย 
 
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1      1(0-2-1) 
SPS 105 Ethics for Sports Science I     

ความหมาย ความส าคัญของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาจริยธรรมด้วยกิจกรรมการฝึกกาย จิตและสติ สร้างเสริมการมีจิตส านึกที่ดี  การ
ประพฤติและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬา 

 
วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1(0-2-1) 
SPS 206 Ethics for Sports Science II 

จริยธรรมในการท างานของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการดูแลสุขภาพ 
และการให้บริการด้านการออกก าลังกาย กีฬา สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม
จริยธรรมโดยการฝึกกาย จิตและสติ  การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ ส ารวมอินทรีย์ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
วทก 207 ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4) 
SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry 

ชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีของสารที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทาง
เมตาบอลิซึมของสารชีวเคมีในสภาวะปกติ และท่ีเกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
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วทก 208 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 2(2-0-4) 
SPS 208 English for Sports Science I 

ค าศัพท์เพ่ือใช้สื่อสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพ่ือกีฬาและการออกก าลังกาย การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพ่ือใช้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
วทก 309 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2(2-0-4) 
SPS 309 English for Sports Science II 

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพ่ือแนะน าการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ฝึกอ่านและ
เขียนค าแนะน าเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา การเขียนประวัติตนเอง 
 
วทก 311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา    2(1-2-3) 
SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science 

ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐาน การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล โดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎี หลักการทางสถิติ และการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
วทก 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science 

ทฤษฎีพ้ืนฐาน องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การ
สืบค้นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการประยุกต์ผลการวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ       

 
วทก 413 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 2(2-0-4) 
SPS 413 English for Sports Science III 

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการเป็นผู้น ากีฬา ครูฝึกส่วนบุคคล และการออกก าลังกาย ฝึกอ่าน
สิ่งพิมพ์ ต ารา วารสาร บทคัดย่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
 
  2.3 วิชาชีพทฤษฎี (บังคับ) 
วทก 221 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3) 
SPS 221 Sports and Exercise Physiology I 

กลไกการท างาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและออกก าลังกายของระบบ
พลังงาน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจไหลเวียน ระบบหายใจ น าไปประยุกต์ใช้ในการออกก าลัง
กายและกีฬา 
 
วทก 222 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3) 
SPS 222 Sports and Exercise Physiology II 

กลไกการท างาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายของ
ระบบต่อมไร้ท่อ เพศหญิงและชาย วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน น าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกก าลังกายและกีฬา 
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วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว  2(2-0-4) 
SPS 223 Motor Learning and Development   

การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ 
รูปแบบของการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาความสามารถทางการกีฬา 

 
วทก 224 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
SPS 224 Sports and Exercise Psychology 

ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย การใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือ 
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการกีฬา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือความส าเร็จในการกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 

 
วทก 325 โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4)  
SPS 325 Sports and Exercise Nutrition 

หลักการพ้ืนฐานทางโภชนาการ บทบาทของโภชนาการต่อการกีฬาและการออกก าลังกาย หลักการ
ก าหนดอาหารและการประยุกต์ใช้หลักโภชนาการส าหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกก าลังกาย 

 
วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
SPS 326 Sports Biomechanics  

หลักคิเนเมติคส์และคิเนติคส์ของการเคลื่อนไหว น าหลักการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์
ของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ มาประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการเล่นกีฬา การวิเคราะห์
ท่าทางการกีฬา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
วทก 327 การจัดการทางการกีฬา 2(2-0-4) 
SPS 327 Sports Management 

หลักการ กลยุทธ์ และบูรณาการทฤษฎีทางด้านการจัดการเข้ากับการบริหารขององค์กรกีฬา การ
วางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา แนวทางการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
 
วทก 328 การบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางการกีฬา      2(2-0-4) 
SPS 328 Sports Injury and Illness 

สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และกลไกการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการกีฬาและการออกก าลังกาย ชนิดของ
การบาดเจ็บและเจ็บป่วย อาการ อาการแสดง แนวทางรักษา การป้องกัน และการเริ่มเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย
ภายหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารและวิธีการ
ต้องห้ามทางการกีฬา 

 
 
 

 



34 

วทก 329 วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy 

วิธีการสอนกีฬาและการออกก าลังกายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การสังเกตและประเมินผลการสอน การ
ประยุกต์รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม กีฬาและการออกก าลังกายแต่ละประเภท 
 
วทก 331 หลักการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 331 Principles of Sports Training and Exercise 

ทฤษฏี หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านต่าง ๆ การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 332 Exercise Testing and Prescription  

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ของการออกก าลังกายและ
สมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือก าหนดโปรแกรมกีฬา/การออกก าลังกาย
รายบุคคลและกลุ่ม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กายและบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกีฬา และกลุ่มคนพิเศษ  

 
วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 2(1-2-3) 
SPS 333 Sports Performance Assessment 

รูปแบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลการทดสอบทางการกีฬา การเลือกใช้เครื่องมือในการ
ประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา การแปลผลและการน าเสนอผลการทดสอบ การหาคุณภาพและความแม่นตรง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา 

 
วทก 334 ผู้น าการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4)           
SPS 334 Sports and Exercise Leadership 

หลักการเป็นผู้น า ชนิดของผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า ทฤษฎีผู้น า บุคลิกภาพของผู้น า วิสัยทัศน์
ของผู้น า ทักษะการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร และบทบาทของผู้น ากับการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม  

 
วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
SPS 435 Innovations and Technology in Sports and Exercise   

หลักการ วิธีใช้ และการฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างนวัตกรรมอย่างง่ายทางด้านกีฬาและการออก
ก าลังกาย วิเคราะห์คุณค่าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาการกีฬาและการออกก าลั งกายส าหรับ
บุคคลทั่วไป นักกีฬา และกลุ่มคนพิเศษ 
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วทก 436 ภาคนิพนธ์ 2(0-4-2) 
SPS 436 Senior Projects 

การสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย การวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการน าเสนอผลการวิจัย ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
  2.4 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก) 
วทก 241 กิจกรรมกลางแจ้ง        2(1-2-3) 
SPS 241 Outdoor Activities 

หลักการของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การน ากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เกม การละเล่น การ
ออกก าลังกาย หรือกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้น าและผู้ตามใน
กิจกรรม 

 
วทก 242 สังคมวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4)  
SPS 242 Sports and Exercise Sociology 

หลักการ ทฤษฎีทางปรัชญาและสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

 
วทก 243 พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย       2(2-0-4) 
SPS 243 Physical Activities Behavior 

หลักการ ทฤษฎี ด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายที่ดี การส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปและกลุ่มบุคคลพิเศษมีพฤติกรรมเก่ียวกับการมีกิจกรรมทาง
กาย 
 
วทก 344 จิตวิทยาส าหรับการออกก าลังกายและสุขภาพ     2(2-0-4) 
SPS 344 Psychology of Exercise and Health 

ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เจตลักษณ์ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมที่น าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ
ที่มีผลต่อการออกก าลังกาย การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา การให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือ
การมีสุขภาพท่ีด ี
 
วทก 345 การสอนกีฬาและการออกก าลังกาย        2(1-2-3) 
SPS 345 Sport and Exercise Teaching   

หลักการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการจัดการชั้นเรียน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การให้เกรดและประเมินผลการสอน การฝึกหัดเป็นผู้สอนกิจกรรม กีฬา หรือการออกก าลังกาย การ
เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นผู้สอนกีฬาและการออกก าลังกายที่มีประสิทธิภาพ  
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วทก 346 การนวดทางการกีฬาและการออกก าลังกาย     2(1-2-3) 
SPS 346 Sports and Exercise Massage 

หลักการ เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ผลทางสรีรวิทยาของการนวด
ทางการกีฬาและออกก าลังกาย เพ่ือเตรียมความพร้อมร่างกาย ป้องกัน และฟ้ืนฟูร่างกายจากการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

 
วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ      2(1-2-3) 
SPS 447 First Aids and Resuscitation 

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ปฐมพยาบาล หลักการและขั้นตอนในการปฐมพยาบาล ปฏิบัติการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บและเจ็บป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นต้น การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ การ
เคลื่อนย้ายและการส่งต่อผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย 

 
วทก 448 การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา       2(1-2-3) 
SPS 448 Sports Performance Training  

วิธีการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างร่างกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านต่าง ๆ เพ่ือการกีฬา การ
วางแผนการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางการกีฬา หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 

 
วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา      2(1-2-3) 
SPS 449 Applied Sports Science  

ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน
ด้านสรีรวิทยา ระบบพลังงาน การฝึกซ้อม โภชนาการ จิตวิทยา การวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬาเฉพาะ
บุคคล ทีม เกมการแข่งขัน ชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องและเหมาะสม 

 
วทก 451 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกก าลังกาย    2(1-2-3)  
SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation  

หลักการ เทคนิค อุปกรณ์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือการ
ป้องกันและการฟ้ืนฟูร่างกายจากการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติและสมบูรณ์
พร้อมส าหรับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

 
วทก 452 การตลาดทางการกีฬา        2(2-0-4) 
SPS 452 Sports Marketing 

ทฤษฎีทางการตลาด พ้ืนฐานพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด การออกแบบและ
ประยุกต์แผนการตลาด โดยบูรณาการผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้าและบริการ การ
ขาย สิทธิประโยชน์ และเครื่องหมาย/ตราของสินค้าและบริการทางการตลาดทางการกีฬา 
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วทก 453 การเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬา      2(2-0-4) 
SPS 453 Entrepreneurship in Sports  

ความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การคิดและมองหาโอกาสใน
การสร้างสินค้าหรือบริการในแนวคิดใหม่ด้านกีฬาและออกก าลังกาย คุณธรรม จริยธรรมในการท าธุรกิจ การ
ลงทุนและการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 
  2.5 วิชาชีพปฏิบัติ (บังคับ) 
วทก 161 กรีฑา 1 1(0-2-1) 
SPS 161 Athletics I 

ประวัติ ประโยชน์ของกรีฑา ฝึกทักษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน การเก็บ
รักษาอุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 
 
วทก 162 ยิมนาสติก         1(0-2-1) 
SPS 162 Gymnastic 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก การเก็บรักษา
อุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติก 

 
วทก 163 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SPS 163 Swimming 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาว่ายน ้า ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาว่ายน ้า การว่ายท่าต่างๆ การเก็บ
รักษาอุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในกีฬาว่ายน ้า 
  
 2.6 วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก) 
        2.6.1 วิชากีฬา 
วทก 171 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
SPS 171 Volleyball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาวอลเลย์บอล การเก็บรักษา
อุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 

 
วทก 172 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SPS 172 Badminton 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาแบดมินตัน การเก็บรักษา
อุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 

 
วทก 273 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
SPS 273 Basketball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การเก็บรักษา
อุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
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วทก 274 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SPS 274 Golf 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬากอล์ฟ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬากอล์ฟ 
 
วทก 275 คอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
SPS 275 Korfball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาคอร์ฟบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาคอร์ฟบอล การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ  มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาคอร์ฟบอล 

 
วทก 276 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
SPS 276 Football 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

 
วทก 377 มวยไทย 1(0-2-1) 
SPS 377 Muaythai 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยไทย 

 
วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 1(0-2-1) 
SPS 378 Life Saving and Water Safety 

ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า ทักษะการช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน ้า ข้อควรระวังในการเล่นน ้าหรือกิจกรรมทางน ้า การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเก็บรักษา
อุปกรณ ์

 
วทก 379 ด าน้ า 1(0-2-1) 
SPS 379 Scuba Diving 

ประวัติ ประโยชน์ของการด าน ้า ฝึกทักษะและเทคนิคของการด าน ้า การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการด าน ้า 

 
วทก 381 เรือพาย 1(0-2-1) 
SPS 381 Rowing 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเรือพาย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเรือพาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเรือพาย 

 
 
 

 



39 

วทก 382 ฟุตซอล         1(0-2-1) 
SPS 382 Futsal 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตซอล การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตซอล 

 
วทก 383 กรีฑา 2 1(0-2-1) 
SPS 383 Athletics II  

คุณลักษณะ คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ฝึก
ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา  

 
วทก 384 เทควันโด 1(0-2-1) 
SPS 384 Taekwondo 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทควันโด การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทควันโด 

 
วทก 485 เทนนิส 1(0-2-1) 
SPS 485 Tennis 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเทนนิส ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทนนิส การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส 

 
วทก 486 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 
SPS 486 Sword and Pole 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬากระบี่กระบอง การเลือก
ประเภทของกระบี่กระบอง การเลือกเครื่องมือที่ถนัด การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬากระบี่กระบอง 
 
วทก 487 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์        1(0-2-1) 
SPS 487 Electronic Sports 

ประวัติ หลักการ และประเภทของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการฝึกทักษะกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 2.6.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกก าลังกาย 
วทก 181 ลีลาศเพ่ือสังคม 1(0-2-1) 
SPS 180 Social Dance 

ประวัติ ประโยชน์ของลีลาศเพ่ือสังคม ฝึกทักษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศ การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ 
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วทก 282 จักรยานเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SPS 282 Cycling for Health 

ประวัติ ประโยชน์ของการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทักษะเบื้องต้นของการปั่นจักรยาน การเก็บรักษา
อุปกรณ ์กติกา ระเบียบ และความปลอดภัยในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

 
วทก 283 แอโรบิกแดนซ์ 1(0-2-1) 
SPS 283 Aerobic Dance 

ทฤษฎีและหลักการของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ฝึกทักษะและเทคนิคของการเคลื่อนไหวทั้ง
แบบแอโรบิก และการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
วทก 284 โยคะเบื้องต้น 1(0-2-1) 
SPS 284 Fundamental Yoga 

ประวัติและหลักการฝึกโยคะ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ชนิดของโยคะที่เหมาะสมส าหรับผู้ฝึกใหม่ รูปแบบ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพ่ือฝึกโยคะ จักระ ปราณและพันธะ โยคะท่าพ้ืนฐานเพ่ือสุขภาพ การประกอบท่า 
ประยุกต์ท่า และการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก โยคะในที่ท างาน โยคะนิทรา โยคะเพ่ือการกีฬาและการออกก าลังกาย 

 
วทก 285 การฝึกด้วยน้ าหนัก 1(0-2-1) 
SPS 285 Weight Training 

หลักการปฏิบัติการฝึกด้วยน ้าหนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกด้วยน ้าหนัก 

 
วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ 1(0-2-1) 
SPS 386 Yoga Instructor 

หลักการของโยคะ กายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะ การหายใจ ปราณและพันธะ
กับการฝึกโยคะ บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้น าโยคะ ท่าพ้ืนฐานและท่าโยคะที่จ าเป็นต่อสุขภาพ หลักการสอน
และการน าเสนอศาสตร์ของโยคะ การประกอบท่า การสอนและฝึกเป็นผู้น าโยคะ ข้อควรระวัง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ มารยาทและจริยธรรมของผู้น าโยคะ 

 
วทก 387 การฝึกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 1(0-2-1) 
SPS 387 Functional Training 

รูปแบบการออกก าลังกายที่เกี่ยวข้องกับการท างานของกล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน ทั้งใช้อุปกรณ์และไม่
ใช้อุปกรณ์ในการฝึก เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเล่นกีฬา 

 

วทก 388 ผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายแบบกลุ่ม 1(0-2-1) 
SPS 388 Group Exercise Instructor 

ชนิดของการออกก าลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ประกอบจังหวะ เรียนรู้หลักการ วิเคราะห์ 
และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการน าไปประยุกต์ใช้ 
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วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย 1(0-2-1) 
SPS 489 Personal Trainer and Exercise Program Designer 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และวิธีการปฏิบัติในการเป็นผู้ฝึกสอนตัวต่อตัวที่ดี การวางตัว 
และการดูแลของผู้ฝึกสอน วิธีการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับทุกเพศ 

 
วทก 491 พิลาทีส         1(0-2-1) 
SPS 491 Pilates 

ประวัติและความเป็นมาของพิลาทีส หลักการฝึกและการหายใจ ประโยชน์ของการฝึก อุปกรณ์การ
ฝึก ท่าพิลาทีสพ้ืนฐานและท่าที่ฝึกในชีวิตประจ าวัน วิธีการประยุกต์ท่าให้เหมาะกับความสามารถของผู้ฝึก 

 
วทก 492 ไท้จี๋ชิกง 1(0-2-1) 
SPS 492 Tai Chi Chi Kong 

ประวัติ ปรัชญาเต๋า แนวคิดเกี่ยวกับจุดตันเถียน พลังชิ หลักการของหยินและหยาง เรียนรู้และฝึก
หายใจให้สอดคล้องกับท่าร าตามแบบของไท้จี๋และชิกง ฝึกปฏิบัติท่าร าโดยใช้และไม่ใช้เพลงประกอบ การฝึกร าท่า
พ้ืนฐานทั้งแบบมือเปล่าและใช้อุปกรณ์ประกอบ 

 
  หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 6(0-18-0) 
SPS 501 Practicum in Sports and Exercise Science 

การฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา การออกก าลังกายและสุขภาพภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนาตนเองในด้าน
การคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล มีศักยภาพในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

 
วทก 502 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
SPS 502 Cooperative Education 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศในสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาซึ่งสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มอบหมาย เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  การพัฒนาตนเองในด้าน
การคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล มีศักยภาพในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 

 




