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 สารบญั  

เรื่อง  หนา้ 

 สารบญั  

 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. รหัสและชื่อหลักสตูร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  1 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 1 

5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร 3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 3 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบั

พันธกจิของสถาบัน 

4 

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 6 

   

 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

   

 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 10 

2. การด าเนินการหลักสตูร 10 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 14 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  54 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย  56 

   

 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 58 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 59 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

63 
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 สารบญั  

เรื่อง  หนา้ 

 หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 70 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 70 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 70 

 

 หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 70 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 70 

   

 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การก ากบัมาตรฐาน 71 

2. บัณฑติ 71 

3. นิสติ 72 

4. อาจารย์ 73 

5. หลักสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 74 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  75 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 77 

   

 หมวดที ่8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 78 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 78 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 78 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธก์ารสอน 78 

   

 ภาคผนวก  

ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 80 

ข. ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร 81 

ค. รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร      83 

ง. รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 114 

จ. รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 132 

ฉ. ประวัติและผลงานของอาจารย์ 133 

ช. ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 145 

  ซ. ความสมัพันธข์องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA              180 

          กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

          พ.ศ. 2559 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561) 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะพลศึกษา 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชือ่หลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร 25550091103937 

  ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science 

 

2.  ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเตม็: วิทยาศาสตรบัณฑติ  (วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย) 

ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย) 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Bachelor of Science (Sports and Exercise Science) 

    ชื่อย่อ:  B.Sc. (Sports and Exercise Science) 

  

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 - 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

       ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
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    5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

              หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  -  

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสตูรเดิมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก าลังกาย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 เร่ิมใช้ พ.ศ.2556)  โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูร

น้ีในปีการศึกษา 2561   

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมคร้ังที่

9/2560 เม่ือวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 2/2561  

เม่ือวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 5/2561  

เม่ือวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคณุภาพและมาตรฐาน 

    หลักสตูรมีความพร้อม มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ในปีการศึกษา 2563 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

8.2 ผู้ฝึกกฬีาและผู้น าการออกก าลังกาย 

8.3 นักวิชาการการกฬีาและการออกก าลังกาย 

8.4 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 

8.5 ผู้ให้ค าแนะน าการออกก าลังกายในสถานประกอบการ 

8.6 พนักงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

8.7 ผู้ประกอบอาชีพอสิระทางด้านการกฬีาและการออกก าลังกาย 
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9. ชือ่ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัที ่
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

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

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2546 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ประสิทธิ์  ปีปทุม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.นุชรี เสนาค า พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXXXXXXXXX 

4 อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร

ธานินทร์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2553 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

5 อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและการ

ออกก าลังกาย), 2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

XXXXXXXXXXXXX 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

 ใช้สถานที่และอปุกรณ์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานด้านการกีฬา

และการออกก าลังกายของรัฐบาลและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยนิสิตจะท าการฝึกปฏิบัติ

ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายในหน่วยงานและสถานประกอบการของ

รัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

           ปัจจุบันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่จะยกระดับการเติบโตทาง

โครงสร้างเศรษฐกจิ ให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สงูและยั่งยืน มีการ

ก าหนดแผนระยะยาวการพัฒนาประเทศ โดยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 

2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์หลักในการบริหารประเทศและใช้เป็นแนวทาง

จัดล าดับความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียว

ของทุกกระทรวงฯ เพ่ือมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านระบบเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและส่งเสริมประชาชนให้อยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวใน 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดย
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ตัวชี้ วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้องขยายตัวเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยการส่งเสริมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือที่เรียกว่า 

สตาร์ทอัพ ให้เกิดขึ้ นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างงาน และสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคล่ือนประเทศให้

เติบโตต่อไปในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบันยังคลาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขันเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเป็นสงัคมผู้สงูวัยอย่างมีคุณภาพ   

11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

       จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมจากสงัคมชนบทสู่สงัคมเมืองส่งผลให้

วิถกีารด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไปมีการพ่ึงพาวัตถุหรือสิ่งอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้เกดิ

ปัญหาด้านสขุภาพตามมา เป็นต้น ซ่ึงควรได้รับการดูแลและให้ความส าคัญเป็นอนัดับแรก ในปัจจุบันกฬีา

เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในเร่ืองของการส่งเสริมกจิกรรมทางทางกายเพ่ือสขุภาพโดยใช้การเล่นกฬีา การ

ออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพ เป็นต้นซ่ึงต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านการกฬีาและการออกก าลังกาย ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายมากขึ้นที่มีศักยภาพความสามารถ

ในการฝึกกฬีาและเป็นผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่ม

คนพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงูอายุรัฐบาลได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือ

สร้างสงัคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ และในด้านกฬีาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักกฬีาสู่ความเป็นเลิศได้อย่าง

สงูสดุ ซ่ึงสอดคล้องกบัความต้องการของการกฬีาแห่งประเทศไทย สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย สโมสรกฬีา

ต่างๆ ทั้งที่เป็นกฬีาสมัครเล่นและกฬีาอาชีพ ดังน้ันจากนโยบายดังกล่าวจึงมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก าลังกายที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีทกัษะในการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ ดังน้ันคณะพลศึกษาได้

ตระหนักถงึภาระหน้าที่น้ี จึงปรับปรุงหลักสตูรใหม่ขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสงัคมวัฒนธรรม

และประเทศชาติ  

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสตูรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลักสตูรใหม่

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2558 ประกอบกบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้น าระบบ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เข้ามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ

ด าเนินการของหลักสตูรเพ่ือมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้เกดิการจัดการศึกษาแบบ

มุ่งเน้นผลลัพธก์ารเรียนรู้หรือ Outcome-Based Learning และสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลคือ ไทยแลนด์ 

4.0 ซ่ึงส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกดิผู้ประกอบการหน้า
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ใหม่ หรือที่เรียกว่า สตาร์ทอพั ให้เกดิขึ้นในทุกกลุ่มอตุสาหกรรม เพ่ือสร้างงาน และสร้างเศรษฐกจิให้

ขับเคล่ือนประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคต ดังน้ัน สงัคมจึงมีความต้องการบัณฑติวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก าลังกาย ที่มีความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการปฏบิัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ มี

ภาวะผู้น าและผู้ฝึกสอนกฬีาและออกก าลังกาย สามารถประยุกต์หรือมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ 

บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สงัคมและประเทศชาติ ซ่ึงคณะพลศึกษามีความ

พร้อมในการผลิตบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย โดยประยุกต์ระบบการท างาน

เชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้านบุคลากร วิชาการ สถานที่ ครุภัณฑ ์อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ อนัจะส่งผลต่อการที่ประชาชนในชาติมีสขุภาพที่ดี มี

ความรักสามัคคี ปรองดอง เคารพกฎกติกาของสงัคม จากการน ากฬีาและการออกก าลังกายมาเป็นสือ่กลาง

ส่งผลไปยังสงัคมที่อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสขุ ชุมชนมีความเข้มแขง็ สงัคมสนัติสขุ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศ   

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอดุมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการกฬีาและออกก าลัง

กายแห่งหน่ึงของประเทศเป็นเวลาช้านาน จึงตระหนักถงึบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตบุคลากรทางการ

กฬีาและออกก าลังกายอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะทางด้านการกฬีาและออกก าลัง

กายอย่างมีประสทิธผิล ด้วยการหล่อหลอมสร้างนิสติที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ ผ่านการ

พัฒนาอตัลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของนิสติมศวที่ส  าคัญคือการมีทกัษะสือ่สารและการรับใช้สงัคม 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสตูรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือ 

สร้างหลักสตูรใหม่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ซ่ึงสอดคล้องกบัความจ าเป็นในปัจจุบันที่

สงัคมต้องการบุคลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ที่มีความรู้ความสามารถใน

การปฏบิัติงานอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและประเทศชาติเพ่ือพัฒนาสขุภาพและ

ศักยภาพของคนในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแขง็และยั่งยืน การสร้างนักวิทยาศาสตร์การกฬีาและ

การออกก าลังกายจึงมีความส าคัญมากในการพัฒนาประชาชนให้มีสขุภาพดี มีความแขง็แรงทั้งกายและจิตใจ 

ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ ต่างๆ มาพัฒนานักกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศ ซ่ึงคณะพลศึกษาได้ตระหนักถงึ

ภาระหน้าที่น้ีเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ันจึงปรับปรุงหลักสตูรใหม่ขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ 

      การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายน้ันต้องค านึงถึงคุณธรรม

จริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือจะช่วยส่งเสริมพัฒนาสขุภาพและการกีฬาของประเทศ คณะพลศึกษามีความพร้อม

ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลักสูตรใหม่แบบบูรณา

การด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย และมีความพร้อมที่จะเปิดในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

    การจัดการศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

เป็นหลักสตูรบูรณาการ มีความสมัพันธก์บักลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 

    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

    หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

          หมวดวิชาเฉพาะ 

    - รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน) จ านวนไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกติ โดยความรับผดิชอบของคณะวิทยาศาสตร์ 

-  รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกติ โดย 

ความรับผดิชอบของคณะพลศึกษา 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสตูรก าหนดให้นิสติเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้  ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

     หมวดวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

      นิสิตต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกิต โดยความ

รับผดิชอบของคณะพลศึกษา 

      13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      -ไม่ม-ี 

      13.3 การบริหารจัดการ 

              คณะพลศึกษาแต่งต้ังอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก าลังกาย เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน ประสานงานกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน และนิสติ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสตูร การติดตามประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสตูร รวมทั้ง

ควบคุมคุณภาพของหลักสตูร 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

       วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายพัฒนาสุขภาวะองค์รวมและนักกฬีาสู่ความเป็นเลิศ    

 1.2 ความส าคญั 

      สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการกฬีาและการออก

ก าลังกาย มุ่งศึกษาค้นคว้าสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานของคุณธรรมเพ่ือพัฒนาสขุภาวะองค์รวม

และความเป็นเลิศในการกฬีา โดยมีการบูรณการหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบัการกฬีาและการ

ออกก าลังกาย ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกฬีาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนา

สขุภาวะองค์รวมของบุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ศาสตร์ต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกฬีา ชีวกลศาสตร์การกฬีา โภชนาการการกฬีา เวชศาสตร์การกฬีา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกฬีา จิตวิทยาการกฬีา การส่งเสริมสขุภาพ และการบริหารจัดการการกฬีา เป็น

ต้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันกฬีา ดูแล ป้องกนั และฟ้ืนฟูการบาดเจบ็จาก

การกฬีาและการออกก าลังกาย ทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและให้ค าแนะน าในการ

ออกก าลังกายที่เหมาะสมกบับุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สขุภาพ และสถาน

ออกก าลังกายได้ เพ่ือความโดดเด่นเป็นหน่ึงในผู้น าด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

     1.3 วตัถุประสงค ์

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑติ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ความเข้าใจและปฏบิัติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

2) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออก 

ก าลังกายและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ 

3) สามารถประเมิน และทดสอบสมรรถภาพเพ่ือก าหนดโปรแกรมกฬีาและการออก 

ก าลังกายรายบุคคลและกลุ่ม  

4) สามารถแสดงภาวะผู้ฝึกกฬีาและการออกก าลังกาย 

5) สามารถออกแบบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านกฬีาและการออกก าลังกาย 

6) มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สงัคม สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองต่อเน่ือง มีบุกคลิกภาพดี และมีทกัษะสือ่สาร 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตร 

การพัฒนาหลักสตูรและการ

เรียนการสอนที่เน้นผลการ

เรียนรู้ เป็นฐานและส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- พัฒนาหลักสตูรโดยการ 

วางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานการเรียนการ

สอนเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผล

การเรียนรู้ เป็นฐานและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- พัฒนาอาจารย์ในด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลที่เน้นผลการเรียนรู้

เป็นฐานเชื่อมโยงกบัการเรียน

แบบ Active Learning ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติที่มีต่อหลักสตูรและการ

จัดการเรียนการสอน 

- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ (Stakeholders) ที่มีต่อ

หลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอน 

- วิเคราะสถานการณ์ภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อหลักสตูร 

- น าผลการประเมินมาใช้ในการ

พัฒนาหลักสตูรและการจัดการ

เรียนการสอน 

- มคอ 7 รายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสตูร  

และรายงานการติดตาม 

  ประเมินผลหลักสตูร 

- รายงานการพัฒนาอาจารย์ใน

ด้านการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล 

- รายงานความพึงพอใจของ

นิสติปีสดุท้ายที่มีต่อคุณภาพ

หลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอน 

- รายงานความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติ (Stakeholders) 

ที่มีต่อหลักสตูรและการ

จัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท า และการ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 

ปี 

- สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อหลักสตูร 

-    เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

 

2. การปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ปี 

โดยประเมินจากตัวชี้วัด (KPI) 

ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทุกปี 

- มีการประเมินหลักสตูรตาม

ตัวชี้วัดทุกปี อย่างสม ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

-    เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

3. การพัฒนาบุคคลากรด้านการ

ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน  และพัฒนาวิชาชีพ 

 

- สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาวิชาชีพ 

- สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 

- สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม

ประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

- ร้อยละของงานวิจัยวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนต่อ

อาจารย์ประจ า 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือ

วิชาชีพ 

- ร้อยละของผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาติและ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

- ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม

ประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

4. การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้าน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสตูรโดยมีคณะกรรมการ

การวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานเกี่ยวกบั

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร 

- ประเมินความพึงพอใจของนิสติ

และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- รายงานผลการด าเนินการและ

รายงานการติดตาม การ

ประเมินผลด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

- รายงานความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)  

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ 

  2.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่มีโรค

ประจ าตัวหรือความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ การมองเหน็ และการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

  2.2.3 มีความประพฤติดี และมีทศันคติที่ดี ต่อการกฬีาและการออกก าลังกาย       

  2.2.4 มีคุณสมบัติอืน่ ๆ ตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสติระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.2.5 ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)    
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 2.3 ปัญหาของนิสติแรกเขา้ 

  2.3.1  มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย 

  2.3.2  มีข้อจ ากดัเกี่ยวกบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในด้านการอ่าน การพูด และการเขียน 

  2.3.3  มีความรู้และทกัษะด้านการสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย 

  2.3.4 มีข้อจ ากดัด้านบุคลิกภาพของความเป็นนักวิทยาศาสตร์การกฬีา 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสติในขอ้ 2.3 

  2.4.1  จัดกจิกรรมหรือโครงการให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์ใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

  2.4.2  จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ในด้านการอ่าน การพูด และการเขียน  

  2.4.3  จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นิสติได้รับความรู้ และทกัษะด้าน

การสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.4.4  จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมหรือโครงการโดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลิกภาพในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกฬีา 

 2.5 แผนการรบันิสติและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - - 80 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  หลักสตูรใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ดังรายละเอยีดต่อไปนี้   
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  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

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 16,000,000 

 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ

และคณะร่วมสอน) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการ

เรียนการสอน) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสิต 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

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 ารุงฝ่ายกจิการนิสิต (850 บาท/

คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 
136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/

คน/ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 
104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกฬีา (300 บาท/คน/ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
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รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ภาคการศึกษา) x 2 ภาคการศึกษา 

รวมรายจ่าย 7,584,000 15,168,000 22,752,000 30,336,000 37,920,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสือ่สิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อืน่ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้ม)ี 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

2.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

2.3 วิชาชีพ 

2.3.1 วิชาชีพบังคับ 

2.3.2 วิชาชีพเลือก 

82 หน่วยกิต 

15 หน่วยกติ 

22 หน่วยกติ 

45 หน่วยกติ 

33 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

4.  หมวดวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า 124 หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

ประกอบด้วยรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย 3 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึง

แต่ละหน่วยงานใช้รหัสรายวิชาที่เป็นตัวอกัษร 3 ตัว น าหน้าตัวเลขดังน้ี  

 ความหมายของรหสัตวัอกัษร  

  วทก (SPS) หมายถงึ รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพทฤษฎี วิชาชีพปฏิบัติ และวิชาการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา

วิทยาศาสตร์การกฬีา)  

  มศว (SWU) หมายถงึ รายวิชาศึกษาทั่วไป (จัดการเรียนการสอนโดยส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ ) 

  คม (CH) หมายถงึ รายวิชาเคมีทั่วไปและปฏิบัติการเคมีทั่วไป (จัดการเรียนการสอน

โดยคณะวิทยาศาสตร์)  
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  ชว (BI) หมายถงึ รายวิชาชีววิทยา 1 และปฏิบัติการชีววิทยา 1 (จัดการเรียนการ

สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์) 

  ฟส (PY) หมายถงึ รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (จัดการเรียนการ

สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์) 

  คณ (MA) หมายถงึ รายวิ ช าคณิตศาสตร์  1 ( จัดการ เ รียนการสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตร์) 

 ความหมายของรหัสตัวเลขหลังตัวอกัษร วทก (SPS) ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพทฤษฎี และวิชา

กฬีาและกจิกรรม     

  เลขตัวแรก  

   1 หมายถงึ รายวิชาที่เปิดสอนในช้ันปีที่ 1 

   2 หมายถงึ รายวิชาที่เปิดสอนในช้ันปีที่ 2 

   3 หมายถงึ รายวิชาที่เปิดสอนในช้ันปีที่ 3 

   4 หมายถงึ รายวิชาที่เปิดสอนในช้ันปีที่ 4 

   5 หมายถงึ รายวิชาในหมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  เลขตัวกลาง   

   0 – 1  หมายถงึ รายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

   2 – 3 หมายถงึ รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (บังคับ) 

   4 – 5 หมายถงึ รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทฤษฎี (เลือก) 

   6 หมายถงึ รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏบิัติ (บังคับ) 

   7 – 9 หมายถงึ รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏบิัติ (เลือก) 

  เลขตัวท้าย  หมายถงึ ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา   

 ความหมายของรหสัหน่วยกิต 

  เลขนอกวงเลบ็   หมายถงึ จ านวนหน่วยกติรวม 

  เลขในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

  เลขในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ 

  เลขในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถงึ จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์

คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี) และกลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ซ่ึงเป็นส่วน

หนึง่ของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา

ดงันี้   

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดใหเ้รียน 9 หน่วยกิต จากวิชาดงันี้    

 มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 

 SWU 111 Thai for Communication 

 มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

 SWU 121 English for Effective Communication I 

 มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 2 3(2-2-5) 

 SWU 122 English for Effective Communication II 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย)ีก าหนดใหเ้รียน 3 หน่วยกติ  

 มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

 SWU 141 Life in a Digital World  

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย)ี ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ย 

กว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี้  

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 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 และสงัคม               2(2-0-4) 

 SWU 245 Science, Technology and Society 

 มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                2(2-0-4) 

 SWU 246 Healthy Lifestyle 

 มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                        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 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                    2(1-2-3) 

 SWU 341 Business in a Digital World 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดใหเ้รียน 8 หน่วยกิต          

จากรายวิชาดงันี้  

 มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6) 

 SWU 151 General Education for Human Development 

 มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

 SWU 161 Human in Learning Society 

 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์   3(3-0-6) 

 SWU 261 Active Citizens 

1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 5 

หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี้  

 มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                2(1-2-3) 

 SWU 251 Music and Human Spirit  

 มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 SWU 252 Aesthetics for Life  

 มศว 253 สนุทรียสนทนา                             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 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                   2(2-0-4) 
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 SWU 262 History and Effects on Society 

 มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                  2(2-0-4) 

 SWU 263 Human and Peace 

 มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                        2(2-0-4) 

 SWU 264 Human in Multicultural Society 

 มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                3(3-0-6) 

 SWU 265 Economic Globalization 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                           2(2-0-4) 

 SWU 266 Sufficiency Economy 

 มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                            2(2-0-4) 

 SWU 267 Principles of Modern Management  

 มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                       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  

 มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม            3(2-2-5) 

 SWU 354 Creativity and Innovation 

 มศว 355 พุทธธรรม                                                             3(3-0-6) 

 SWU 355 Buddhism 

 มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต           2(2-0-4) 

 SWU 356 Social Psychology for Living 

 มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                             2(2-0-4) 

 SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

 มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                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 
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 มศว 362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น            2(1-2-3) 

 SWU 362 Local Wisdom 

 มศว 363 สมัมาชีพชุมชน             2(1-2-3) 

 SWU 363 Ethical Careers for Community 

 มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                 2(1-2-3) 

 SWU 364 Social Enterprise  

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกนวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ และ

วิชาชีพ ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 78 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดงันี้  

2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรพ์ื้ นฐาน ก าหนดใหเ้รียน 15 หน่วยกิต  

 ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) 

 PY 100 General Physics 

 ฟส 180 ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-2-1) 

 PY 180 General Physics Laboratory 

 คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

 CH 100 General Chemistry I 

 คม 190 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 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 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

 BI 191 Biology Laboratory I 

 คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3(3-0-6) 

 MA 113 Mathematics for Health Sciences  

2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ ก าหนดใหเ้รียน 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 วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science 
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 วทก 104 ปรัชญากฬีาและอดุมการณ์โอลิมปิก 2(2-0-4) 

 SPS 104 Sports Philosophy and Olympism   

 วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 1(0-2-1) 

 SPS 105 Ethics for Sports Science I 

 วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 1(0-2-1) 

 SPS 206 Ethics for Sports Science II 

 วทก 207 ชีวเคมีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 

 SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry 

 วทก 208 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 2(2-0-4) 

 SPS 208 English for Sports Science I 

 วทก 309 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 2(2-0-4) 

 SPS 309 English for Sports Science II 

 วทก 311 โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์การกฬีา 2(1-2-3) 

 SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science 

 วทก 312 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

 SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science 

 วทก 413 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 3 2(2-0-4) 

 SPS 413 English for Sports Science III 

2.3 วิชาชีพ ก าหนดใหเ้รียน 45 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

2.3.1 วิชาชีพทฤษฎ ี(บงัคบั) ก าหนดใหเ้รียน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี้   

  วทก 221 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 1    2(1-2-3) 

  SPS 221 Sports and Exercise Physiology I 

  วทก 222 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 2    2(1-2-3) 

  SPS 222 Sports and Exercise Physiology II 

  วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคล่ือนไหว     2(2-0-4) 

  SPS 223 Motor Learning and Development  

  วทก 224 จิตวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย    2(2-0-4) 

  SPS 224 Sports and Exercise Psychology 

  วทก 325 โภชนาการทางการกฬีาและการออกก าลังกาย    2(2-0-4)  

  SPS 325 Sports and Exercise Nutrition 
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  วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกฬีา       2(1-2-3) 

  SPS 326 Sports Biomechanics  

  วทก 327 การจัดการทางการกฬีา      2(2-0-4) 

  SPS 327 Sports Management 

  วทก 328 การบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทางการกฬีา     2(2-0-4) 

  SPS 328 Sports Injury and Illness 

  วทก 329 วิทยวิธกีารสอนกฬีาและการออกก าลังกาย    2(1-2-3) 

  SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy 

  วทก 331 หลักการฝึกกฬีาและการออกก 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 การประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา     2(1-2-3) 

  SPS 333 Sports Performance Assessment 

  วทก 334 ผู้น าการกฬีาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4)    

  SPS 334 Sports and Exercise Leadership 

  วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย  2(1-2-3)  

  SPS 435 Innovations and Technology in Sports and Exercise 

  วทก 436 ภาคนิพนธ ์ 2(0-4-2) 

  SPS 436 Senior Projects 

  2.3.2 วิชาชีพทฤษฎ ี(เลือก) ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี้   

 วทก 241 กจิกรรมกลางแจ้ง        2(1-2-3) 

  SPS 241 Outdoor Activities 

  วทก 242 สงัคมวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย    2(2-0-4)  

  SPS 242 Sports and Exercise Sociology 

  วทก 243 พฤติกรรมกจิกรรมทางกาย      2(2-0-4) 

  SPS 243 Physical Activities Behavior 

  วทก 344 จิตวิทยาส าหรับการออกก าลังกายและสขุภาพ    2(2-0-4) 

  SPS 344 Psychology of Exercise and Health 

  วทก 345 การสอนกฬีาและการออกก าลังกาย       2(1-2-3) 

  SPS 345 Sport and Exercise Teaching   
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  วทก 346 การนวดทางการกฬีาและการออกก 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 การฝึกสมรรถภาพทางการกฬีา     2(1-2-3) 

  SPS 448 Sports Performance Training  

  วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกฬีา      2(1-2-3) 

  SPS 449 Applied Sports Science 

  วทก 451 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกฬีาและการออกก าลังกาย  2(1-2-3)  

  SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation  

  วทก 452 การตลาดทางการกฬีา      2(2-0-4) 

  SPS 452 Sports Marketing 

 วทก 453 การเป็นผู้ประกอบการทางการกฬีา     2(2-0-4) 

SPS 453 Entrepreneurship in Sports 

 2.3.3 วิชาชีพปฏิบติั (บงัคบั) ก าหนดใหเ้รียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี้   

วทก 161 กรีฑา 1 1(0-2-1) 

SPS 161 Athletics I 

วทก 162 ยิมนาสติก 1(0-2-1) 

SPS 162 Gymnastics 

วทก 163 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SPS 163 Swimming 

      2.3.4 วิชาชีพปฏิบติั (เลือก) ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชา

ดงันี้  

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 
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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 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 1(0-2-1) 

SPS 378 Life Saving and Water Safety 

วทก 379 ด าน า้ 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 

วทก 485 เทนนิส 1(0-2-1) 

SPS 485 Tennis 

วทก 486 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 

SPS 486 Sword and Pole 

วทก 487 กฬีาอเิลก็ทรอนิกส์  1(0-2-1) 

SPS 487 Electronic Sports 

2.3.4.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกก าลงักาย 

วทก 181 ลีลาศเพ่ือสงัคม 1(0-2-1) 

SPS 181 Social Dance 

วทก 282 จักรยานเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SPS 282 Cycling for Health 
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วทก 283 แอโรบิกแดนซ์ 1(0-2-1) 

SPS 283 Aerobic Dance 

วทก 284 โยคะเบื้องต้น 1(0-2-1) 

SPS 284 Fundamental Yoga 

วทก 285 การฝึกด้วยน า้หนัก 1(0-2-1) 

SPS 285 Weight Training 

วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ 1(0-2-1) 

SPS 386 Yoga Instructor 

วทก 387 การฝึกกจิกรรมในชีวิตประจ 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 พิลาทสี 1(0-2-1) 

SPS 491 Pilates 

วทก 492 ไท้จ๋ีชิกง 1(0-2-1) 

SPS 492 Tai Chi Chi Kong 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสติสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

 

4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา

ดังน้ี 

  วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  6(0-18-0) 

  SPS 501 Practicum in Sports and Exercise Science 

  วทก 502 สหกจิศึกษา  6(0-18-0) 

  SPS 502 Cooperative Education 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

   3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรบัการเรียนรายวชิาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 1  3(2-2-5) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 

วทก 103 วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 

วทก 105 

วทก 161 

วทก 162 

จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 

กรีฑา 1 

ยิมนาสติก 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 2 3(2-2-5) 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3(3-0-6) 

วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3) 

วทก 104 

วทก 163 

ปรัชญากฬีาและอดุมการณ์โอลิมปิก 

ว่ายน า้ 

2(2-0-4) 

1(0-2-1) 

วิชาเลือก 

วทก ...... 

วทก ...... 

วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 1) 

วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 2) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

คม 190 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) 

วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 1(0-2-1) 

วทก 221 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3) 

วทก 223 

วิชาเลือก 

มศว ...... 

วทก ...... 

วทก ...... 

การเรียนรู้และการพัฒนาการเคล่ือนไหว 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 1) 

วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 3) 

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 1)  

2(2-0-4) 

 

2(...........) 

1(0-2-1) 

2(...........) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

ฟส 180 ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป  1(0-2-1) 

วทก 207 ชีวเคมีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 

วทก 208 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 2(2-0-4) 

วทก 222 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3) 

วทก 224 

วิชาเลือก 

มศว ...... 

มศว ...... 

วทก ...... 

วทก ...... 

 

จิตวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 2)  

กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 3) 

วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 4) 

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 2) 

วิชาเลือกเสรี (1) 

2(2-0-4) 

 

2(...........) 

2(...........) 

1(0-2-1) 

2(...........) 

2 

 รวม 18 หน่วยกติ 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

วทก 309 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 2(2-0-4) 

วทก 311 โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2(1-2-3) 

วทก 325 โภชนาการทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 

วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกฬีา 2(1-2-3) 

วทก 327 การจัดการทางการกฬีา 2(2-0-4) 

วทก 331 หลักการฝึกกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

วิชาเลือก 

มศว ...... 

วทก ...... 

วทก ...... 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 4) 

วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 5) 

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 3) 

2(...........) 

1(0-2-1) 

2(...........) 

 วิชาเลือกเสรี (2) 2 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบงัคบั 

วทก 312 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

วทก 328 การบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทางการกฬีา 2(2-0-4) 

วทก 329 วิทยวิธกีารสอนกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

วทก 333 

วทก 334   

การประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา 

ผู้น าการกฬีาและการออกก าลังกาย 

2(1-2-3)  

2(2-0-4) 

วิชาเลือก 

มศว ...... กลุ่มวิชาบูรณาการ (เลือก 5) 2(...........) 

วทก ...... วิชาชีพปฏบิัติ (เลือก 6) 1(0-2-1) 

 วิชาเลือกเสรี (3) 2 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบังคับ 

วทก 413 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 3 2(2-0-4) 

วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

วทก 436 ภาคนิพนธ ์ 2(0-4-2) 

 รวม 6 หน่วยกติ 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบังคับ 

วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 6(0-18-0) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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   3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรบัการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา 

 แผนการศึกษาส าหรับการเรียนรายวิชาสหกจิศึกษามีลักษณะเดียวกบักบัแผนการศึกษาส าหรับการเรียน

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยกเว้น ในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ซ่ึงนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา 

วทก 502 สหกจิศึกษา ดังตาราง 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

วิชาบังคับ 

วทก 502 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

  

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสือ่สาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ

กลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย

ความ และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสือ่สาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

 ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  สือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

 ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษในฐานะที่

เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสยีง ฝึกปฏบิัติการ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสือ่ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษในฐานะ

ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

  1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสือ่สารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสบืค้น การประเมิน

สือ่สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล และแนวทาง

การป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทันสื่อสาร

สนเทศและเทคโนโลยี 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                                         2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง 

วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                       3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

 ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ

ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน 
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มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล         3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง       

ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน

บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                          3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่

ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทันและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม               2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ                2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี

ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                     2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษา

อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
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มศว 248 พลังงานทางเลือก                                            2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ

พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                    2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบิัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

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 การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ

การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                                                2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์   3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการ

ยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 

รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                               2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่

สาธารณชน 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                                  3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

มศว 253 สนุทรียสนทนา                             2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                          2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน

งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                                                        2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution for Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ

ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการ

พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบิัติ 

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                                                               2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                  2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ

วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                               2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธกีารพูด การเตรียมภาษาและเน้ือหา 

การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                   2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่

ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคม

ในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                  2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสนัติภาพ หลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม 

และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่ มี

อดุมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                                                 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสงัคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง

ทางสงัคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถชีีวิตของกลุ่มคนในสงัคม การเสริมสร้าง

กระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                     2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                            2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน 

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย                       2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้

แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ            3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อืน่ 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน

พ้ืนฐานความมีเหตุผล อดุมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของ

วิธคิีดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี

คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม            3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส  าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม                                                             3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต           2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว

แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                             2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ

การป้องกนัสขุภาพจิตเสือ่มโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม                              2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์จากกจิกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้

มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ ผ่าน

กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว 362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น            2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสมัพันธข์องภมูิปัญญาท้องถิ่นกบัการด ารงชีวิตและพัฒนาการ

ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบัการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกับ

ชุมชน เพ่ือหาแนวทางสบืสานและพัฒนาตามบริบทสงัคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน                    2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ

วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และ

ความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และยั่งยืน 

มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ

เพ่ือสังคม เรียนรู้ กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ จากกิจการเพ่ือสังคม

ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติร่วมกบัชุมชน 
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 หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

  2.1 วิชาพื้ นฐาน (วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร)์ 

ฟส 100 ฟิสกิสท์ั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแขง็เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและ

อุณหพลศาสตร์ คล่ืน เสียง แสง สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทาง

แม่เหลก็ สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่ขึ้นกบัเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พร้อมตัวอย่างปรากฎการณ์ที่

เกี่ยวข้อง 

ฟส 180 ปฏบิัติการฟิสกิสท์ั่วไป 1(0-2-1) 

PY 180 General Physics Laboratory 

ปฏิบัติการในเร่ืองที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การ

เคล่ือนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสยีง  แสงและทศันูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I 

ปริมาณสมัพันธ ์โครงสร้างอะตอม แกส๊ ของแขง็ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี 

อนิทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม 

คม 190 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

CH 190 General Chemistry Laboratory I  

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ

วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกบั ปริมาณสมัพันธ ์ค่าคงตัวของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ การจัดเรียงอนุภาคใน

ของแขง็ อนิดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังกช์ันในสารประกอบอนิทรีย์ การทดสอบสมบัติของสาร

ชีวโมเลกุล 

ชว 101 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 

BI 101 Biology I 

ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต 

สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ 
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ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I 

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ

โอต สารเคมีและปฏกิริิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง

เซลล์ ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมและวิวัฒนาการ 

คณ 113 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 3(3-0-6) 

MA 113 Mathematics for Health Sciences 

ดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัส อนิทกิรัลแคลคูลัส สมการดิฟเฟอเรนเชียลธรรมดาแบบอนัดับที่หน่ึงและ

อันดับที่สอง สมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียลแบบง่าย เวกเตอร์เชิงพีชคณิตและเวกเตอร์เชิงแคลคูลัส 

เมตริกซ์การประยุกต์ในวิชาฟิสกิสเ์คมีชีววิทยาและทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

  2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ 

วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 

SPS 101 Human Anatomy and Physiology I  

 โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การท างาน

ของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบผิวหนัง ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาทและอวัยวะ

สมัผสัพิเศษ ระบบฮอร์โมน และระบบภมูิคุ้มกนั  

วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3) 

SPS 102 Human Anatomy and Physiology II 

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ การท างาน

ของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับ

ปัสสาวะ และระบบสบืพันธุ ์

วทก 103 วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 

SPS 103 Introduction to Sports and Exercise Science 

ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย หลักการ ขอบข่ายความรู้ พ้ื นฐานใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ

สขุภาพ วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในปัจจุบันและอนาคต 
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วทก 104 ปรัชญากฬีาและอดุมการณ์โอลิมปิก 2(2-0-4) 

SPS 104 Sports Philosophy and Olympism  

ปรัชญาและคุณค่าโอลิมปิกรวมถงึการประยุกต์ใช้ในการกฬีาและการด าเนินชีวิต การมีน า้ใจนักกีฬา

ตามแนวทางปรัชญาโอลิมปิก การใช้ชีวิตตามแนวทางทางสุขภาพ ปรัชญา และคุณค่าโอลิมปิกกับการเป็น

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี ความสัมพันธ์และการถ่ายทอดแนวคิดของโอลิมปิกกับการกีฬาและการพล

ศึกษาในประเทศไทย 

วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 1      1(0-2-1) 

SPS 105 Ethics for Sports Science I     

ความหมาย ความส าคัญของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างานด้าน

วิทยาศาสตร์การกฬีา การพัฒนาจริยธรรมด้วยกจิกรรมการฝึกกาย จิตและสติ สร้างเสริมการมีจิตส านึกที่ดี  

การประพฤติและปฏบิัติตามกฎ กติกา มารยาทในการเข้าร่วมในกจิกรรมการออกก าลังกายและกฬีา 

วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 1(0-2-1) 

SPS 206 Ethics for Sports Science II 

จริยธรรมในการท างานของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการดูแลสุขภาพ 

และการให้บริการด้านการออกก าลังกาย กีฬา สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง

เสริมจริยธรรมโดยการฝึกกาย จิตและสติ  การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีสติ ส ารวมอนิทรีย์ เพ่ือให้สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อืน่และอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

วทก 207 ชีวเคมีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4) 

SPS 207 Sports and Exercise Biochemistry 

ชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีของสารที่เป็นองค์ประกอบของร่างกาย การเปล่ียนแปลงทาง

เมตาบอลิซึมของสารชีวเคมีในสภาวะปกติ และที่เกี่ยวข้องกบัการออกก าลังกายและเล่นกฬีา 

วทก 208 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 2(2-0-4) 

SPS 208 English for Sports Science I 

ค าศัพทเ์พ่ือใช้สือ่สารเกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวเพ่ือกฬีาและการออกก าลังกาย การฟัง พูด อ่าน เขียน

เพ่ือใช้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 
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วทก 309 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 2(2-0-4) 

SPS 309 English for Sports Science II 

การสือ่สารด้วยภาษาองักฤษเพ่ือแนะน าการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ฝึกอ่านและ

เขียนค าแนะน าเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกฬีา การเขียนประวัติตนเอง 

วทก 311 โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิส าหรับวทิยาศาสตร์การกฬีา    2(1-2-3) 

SPS 311 Statistics Computer Programs for Sports Science 

ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐาน การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การเกบ็รวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล โดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎี หลักการทางสถิติ และการ

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

วทก 312 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

SPS 312 Research Methodology in Sports and Exercise Science 

ทฤษฎีพ้ืนฐาน องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และวิธกีารในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การ

สืบค้นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการประยุกต์ผลการวิจัยไปใช้ใน

วิชาชีพ       

วทก 413 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 3 2(2-0-4) 

SPS 413 English for Sports Science III 

การสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษในการเป็นผู้น ากีฬา ครูฝึกส่วนบุคคล และการออกก าลังกาย ฝึกอ่าน

สิ่งพิมพ์ ต ารา วารสาร บทคัดย่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

 

  2.3 วิชาชีพทฤษฎี (บงัคบั) 

วทก 221 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3) 

SPS 221 Sports and Exercise Physiology I 

กลไกการท างาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและออกก าลังกายของระบบ

พลังงาน ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจไหลเวียน ระบบหายใจ น าไปประยุกต์ใช้ในการออก

ก าลังกายและกฬีา 
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วทก 222 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3) 

SPS 222 Sports and Exercise Physiology II 

 กลไกการท างาน การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายของ

ระบบต่อมไร้ท่อ เพศหญิงและชาย วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน น าไป

ประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายและกฬีา 

วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคล่ือนไหว  2(2-0-4) 

SPS 223 Motor Learning and Development   

 การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่เกี่ยวกบัทกัษะการเคล่ือนไหวของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ 

รูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะกลไกการเคล่ือนไหว และการพัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาความสามารถทางการกฬีา 

วทก 224 จิตวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 

SPS 224 Sports and Exercise Psychology 

 ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกบัการกฬีาและการออกก าลังกาย การใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือ 

ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกบัการกฬีา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือความส าเร็จในการกีฬาและ

การออกก าลังกาย 

วทก 325 โภชนาการทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4)  

SPS 325 Sports and Exercise Nutrition 

 หลักการพ้ืนฐานทางโภชนาการ บทบาทของโภชนาการต่อการกฬีาและการออกก าลังกาย หลักการ

ก าหนดอาหารและการประยุกต์ใช้หลักโภชนาการส าหรับนักกฬีาและผู้ที่ออกก าลังกาย 

วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกฬีา 2(1-2-3) 

SPS 326 Sports Biomechanics  

 หลักคิเนเมติคสแ์ละคิเนติคสข์องการเคล่ือนไหว น าหลักการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์

ของกล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ มาประยุกต์ใช้กบัการเคล่ือนไหวของมนุษย์และการเล่นกฬีา การวิเคราะห์

ท่าทางการกฬีา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงทกัษะกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

วทก 327 การจัดการทางการกฬีา 2(2-0-4) 

SPS 327 Sports Management 

 หลักการ กลยุทธ ์และบูรณาการทฤษฎีทางด้านการจัดการเข้ากับการบริหารขององค์กรกีฬา การ

วางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา แนวทางการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการแข่งขันกฬีา 
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วทก 328 การบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทางการกฬีา      2(2-0-4) 

SPS 328 Sports Injury and Illness 

 สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และกลไกการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการกฬีาและการออกก าลังกาย ชนิดของ

การบาดเจบ็และเจบ็ป่วย อาการ อาการแสดง แนวทางรักษา การป้องกนั และการเร่ิมเล่นกฬีาหรือออกก าลัง

กายภายหลังการบาดเจบ็หรือเจ็บป่วยจากการกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารและ

วิธกีารต้องห้ามทางการกฬีา 

วทก 329 วิทยวิธกีารสอนกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

SPS 329 Sports and Exercise Pedagogy 

 วิธกีารสอนกฬีาและการออกก าลังกายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การสังเกตและประเมินผลการสอน 

การประยุกต์รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกบัลักษณะของกจิกรรม กฬีาและการออกก าลังกายแต่ละประเภท 

วทก 331 หลักการฝึกกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

SPS 331 Principles of Sports Training and Exercise 

 ทฤษฏ ีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการฝึกกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศและการออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพ วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านต่าง ๆ การวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาและการออก

ก าลังกาย 

วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

SPS 332 Exercise Testing and Prescription  

 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ของการออกก าลังกายและ

สมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือก าหนดโปรแกรมกีฬา/การออกก าลัง

กายรายบุคคลและกลุ่ม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกายและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีา และกลุ่มคนพิเศษ  

วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา 2(1-2-3) 

SPS 333 Sports Performance Assessment 

 รูปแบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลการทดสอบทางการกีฬา การเลือกใช้เคร่ืองมือในการ

ประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา การแปลผลและการน าเสนอผลการทดสอบ การหาคุณภาพและความแม่น

ตรงของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา 

วทก 334 ผู้น าการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(2-0-4)           

SPS 334 Sports and Exercise Leadership 

 หลักการเป็นผู้น า ชนิดของผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า ทฤษฎีผู้น า บุคลิกภาพของผู้น า วิสัยทัศน์

ของผู้น า ทกัษะการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดการเปล่ียนแปลงองค์กร และบทบาทของผู้น ากับการ

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม  
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วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 

SPS 435 Innovations and Technology in Sports and Exercise   

 หลักการ วิธใีช้ และการฝึกปฏบิัติออกแบบและสร้างนวัตกรรมอย่างง่ายทางด้านกฬีาและการออก

ก าลังกาย วิเคราะห์คุณค่าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาการกฬีาและการออกก าลังกาย

ส าหรับบุคคลทั่วไป นักกฬีา และกลุ่มคนพิเศษ 

วทก 436 ภาคนิพนธ ์ 2(0-4-2) 

SPS 436 Senior Projects 

 การสบืค้น ศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลัง

กาย การวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการน าเสนอผลการวิจัย 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

 2.4 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก) 

วทก 241 กจิกรรมกลางแจ้ง        2(1-2-3) 

SPS 241 Outdoor Activities 

หลักการของการจัดกจิกรรมกลางแจ้ง การน ากิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย เกม การละเล่น การ

ออกก าลังกาย หรือกฬีาเพ่ือพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้น าและผู้

ตามในกจิกรรม 

วทก 242 สงัคมวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย     2(2-0-4)  

SPS 242 Sports and Exercise Sociology 

หลักการ ทฤษฎีทางปรัชญาและสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกก าลังกาย

ต้ังแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

วทก 243 พฤติกรรมกจิกรรมทางกาย       2(2-0-4) 

SPS 243 Physical Activities Behavior 

หลักการ ทฤษฎี ด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายที่ดี การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคคลพิเศษมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการมี

กจิกรรมทางกาย 
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วทก 344 จิตวิทยาส าหรับการออกก าลังกายและสขุภาพ     2(2-0-4) 

SPS 344 Psychology of Exercise and Health 

ปัจจัยทางสงัคม วัฒนธรรม เจตลักษณ์ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสงัคมที่น าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพ

ที่มีผลต่อการออกก าลังกาย การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยา การให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมการออกก าลังกาย

เพ่ือการมีสขุภาพที่ดี 

วทก 345 การสอนกฬีาและการออกก าลังกาย        2(1-2-3) 

SPS 345 Sport and Exercise Teaching   

หลักการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการสอนและการจัดการช้ันเรียน รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง การให้เกรดและประเมินผลการสอน การฝึกหัดเป็นผู้สอนกิจกรรม กีฬา หรือการออกก าลังกาย 

การเข้าร่วมกจิกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นผู้สอนกฬีาและการออกก าลังกายที่มีประสทิธภิาพ  

วทก 346 การนวดทางการกฬีาและการออกก าลังกาย     2(1-2-3) 

SPS 346 Sports and Exercise Massage 

หลักการ เทคนิค เคร่ืองมืออปุกรณ์ ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และข้อควรระวัง ผลทางสรีรวิทยาของการนวด

ทางการกฬีาและออกก าลังกาย เพ่ือเตรียมความพร้อมร่างกาย ป้องกัน และฟ้ืนฟูร่างกายจากการเล่นกีฬา

และออกก าลังกาย 

วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ      2(1-2-3) 

SPS 447 First Aids and Resuscitation 

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ปฐมพยาบาล หลักการและขั้นตอนในการปฐมพยาบาล ปฏบิัติการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็และเจบ็ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นต้น การใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ การ

เคล่ือนย้ายและการส่งต่อผู้บาดเจบ็และเจบ็ป่วย 

วทก 448 การฝึกสมรรถภาพทางการกฬีา       2(1-2-3) 

SPS 448 Sports Performance Training  

วิธีการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างร่างกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านต่าง ๆ เพ่ือการกีฬา 

การวางแผนการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางการกฬีา หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา 
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วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกฬีา      2(1-2-3) 

SPS 449 Applied Sports Science  

 ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน

ด้านสรีรวิทยา ระบบพลังงาน การฝึกซ้อม โภชนาการ จิตวิทยา การวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬา

เฉพาะบุคคล ทมี เกมการแข่งขัน ชีวกลศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม 

วทก 451 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกฬีาและการออกก าลังกาย    2(1-2-3)  

SPS 451 Sports and Exercise Rehabilitation  

หลักการ เทคนิค อุปกรณ์ ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม และข้อควรระวัง ส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือการ

ป้องกันและการฟ้ืนฟูร่างกายจากการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติและ

สมบูรณ์พร้อมส าหรับการออกก าลังกายและการเล่นกฬีา 

วทก 452 การตลาดทางการกฬีา        2(2-0-4) 

SPS 452 Sports Marketing 

ทฤษฎีทางการตลาด พ้ืนฐานพฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด การออกแบบและ

ประยุกต์แผนการตลาด โดยบูรณาการผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้าและบริการ 

การขาย สทิธปิระโยชน์ และเคร่ืองหมาย/ตราของสนิค้าและบริการทางการตลาดทางการกฬีา 

วทก 453 การเป็นผู้ประกอบการทางการกฬีา      2(2-0-4) 

SPS 453 Entrepreneurship in Sports  

 ความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การคิดและมองหาโอกาสใน

การสร้างสินค้าหรือบริการในแนวคิดใหม่ด้านกีฬาและออกก าลังกาย คุณธรรม จริยธรรมในการท าธุรกิจ 

การลงทุนและการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนธุรกจิอย่างง่าย 

 

  2.5 วิชาชีพปฏิบติั (บงัคบั) 

วทก 161 กรีฑา 1 1(0-2-1) 

SPS 161 Athletics I 

ประวัติ ประโยชน์ของกรีฑา ฝึกทกัษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน การเกบ็

รักษาอปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 
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วทก 162 ยิมนาสติก         1(0-2-1) 

SPS 162 Gymnastic 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิมนาสติก 

วทก 163 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SPS 163 Swimming 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาว่ายน า้ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาว่ายน า้ การว่ายท่าต่าง ๆ การเกบ็

รักษาอปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในกฬีาว่ายน า้ 

  

 2.6 วิชาชีพปฏิบติั (เลือก) 

        2.6.1 วิชากฬีา 

วทก 171 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

SPS 171 Volleyball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาวอลเลย์บอล การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล 

วทก 172 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SPS 172 Badminton 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาแบดมินตัน การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแบดมินตัน 

วทก 273 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

SPS 273 Basketball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาบาสเกตบอล การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล 

วทก 274 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SPS 274 Golf 

ประวัติ ประโยชน์ของกฬีากอล์ฟ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬากอล์ฟ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากอล์ฟ 
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วทก 275 คอร์ฟบอล 1(0-2-1) 

SPS 275 Korfball 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาคอร์ฟบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาคอร์ฟบอล การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ  มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาคอร์ฟบอล 

วทก 276 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

SPS 276 Football 

ประวัติ ประโยชน์ของกฬีาฟุตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาฟุตบอล การเกบ็รักษาอปุกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตบอล 

วทก 377 มวยไทย 1(0-2-1) 

SPS 377 Muaythai 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยไทย 

วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 1(0-2-1) 

SPS 378 Life Saving and Water Safety 

ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า ทักษะการช่วยชีวิตและความ

ปลอดภัยทางน า้ ข้อควรระวังในการเล่นน า้หรือกจิกรรมทางน า้ การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ 

วทก 379 ด าน า้ 1(0-2-1) 

SPS 379 Scuba Diving 

ประวัติ ประโยชน์ของการด าน า้ ฝึกทักษะและเทคนิคของการด าน า้ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการด าน า้ 

วทก 381 เรือพาย 1(0-2-1) 

SPS 381 Rowing 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเรือพาย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเรือพาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเรือพาย 
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วทก 382 ฟุตซอล         1(0-2-1) 

SPS 382 Futsal 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตซอล การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตซอล 

วทก 383 กรีฑา 2 1(0-2-1) 

SPS 383 Athletics II  

คุณลักษณะ คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ฝึก

ปฏบิัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา  

วทก 384 เทควันโด 1(0-2-1) 

SPS 384 Taekwondo 

ประวัติ ประโยชน์ของกฬีาเทควันโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเทควันโด การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทควันโด 

วทก 485 เทนนิส 1(0-2-1) 

SPS 485 Tennis 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬาเทนนิส ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทนนิส การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทนนิส 

วทก 486 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 

SPS 486 Sword and Pole 

ประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬากระบี่กระบอง การเลือก

ประเภทของกระบี่กระบอง การเลือกเคร่ืองมือที่ถนัด การเตรียมอปุกรณ์ การปลูกฝงัความรู้ความเข้าใจ และ

ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีากระบี่กระบอง 

 

วทก 487 กฬีาอเิลก็ทรอนิกส์        1(0-2-1) 

SPS 487 Electronic Sports 

ประวัติ หลักการ และประเภทของกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์การประยุกต์องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การ

กฬีาในการฝึกทกัษะกฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์และการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
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 2.6.2 กลุ่มรายวิชากิจกรรมการออกก าลงักาย 

วทก 181 ลีลาศเพ่ือสงัคม 1(0-2-1) 

SPS 180 Social Dance 

ประวัติ ประโยชน์ของลีลาศเพ่ือสงัคม ฝึกทกัษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ 

วทก 282 จักรยานเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SPS 282 Cycling for Health 

ประวัติ ประโยชน์ของการป่ันจักรยานเพ่ือสขุภาพ ทกัษะเบื้องต้นของการป่ันจักรยาน การเกบ็รักษา

อปุกรณ์ กติกา ระเบียบ และความปลอดภัยในการป่ันจักรยานเพ่ือสขุภาพ 

วทก 283 แอโรบิกแดนซ์ 1(0-2-1) 

SPS 283 Aerobic Dance 

ทฤษฎีและหลักการของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ฝึกทักษะและเทคนิคของการเคล่ือนไหวทั้ง

แบบแอโรบิก และการน าไปประยุกต์ใช้ 

วทก 284 โยคะเบื้องต้น 1(0-2-1) 

SPS 284 Fundamental Yoga 

ประวัติและหลักการฝึกโยคะ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ชนิดของโยคะที่เหมาะสมส าหรับผู้ฝึกใหม่ รูปแบบการยืดเหยียด

กล้ามเน้ือเพ่ือฝึกโยคะ จักระ ปราณและพันธะ โยคะท่าพ้ืนฐานเพ่ือสขุภาพ  การประกอบท่า ประยุกต์ท่า และการใช้อุปกรณ์

ช่วยฝึก โยคะในที่ท างาน โยคะนิทรา โยคะเพ่ือการกฬีาและการออกก าลังกาย 

วทก 285 การฝึกด้วยน า้หนัก 1(0-2-1) 

SPS 285 Weight Training 

หลักการปฏบิัติการฝึกด้วยน า้หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง

ร่างและกล้ามเน้ือควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึกด้วยน า้หนัก 

วทก 386 ผู้ฝึกสอนโยคะ 1(0-2-1) 

SPS 386 Yoga Instructor 

หลักการของโยคะ กายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะ การหายใจ ปราณและพันธะกับการฝึกโยคะ 

บุคลิกภาพและคุณสมบัติของผู้น าโยคะ ท่าพ้ืนฐานและท่าโยคะที่จ าเป็นต่อสขุภาพ หลักการสอนและการน าเสนอศาสตร์ของ

โยคะ การประกอบท่า การสอนและฝึกเป็นผู้น าโยคะ ข้อควรระวัง การให้ข้อมูลย้อนกลับ มารยาทและจริยธรรมของผู้น าโยคะ 
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วทก 387 การฝึกกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน 1(0-2-1) 

SPS 387 Functional Training 

รูปแบบการออกก าลังกายที่เกี่ยวข้องกบัการท างานของกล้ามเน้ือหลาย ๆ ส่วน ทั้งใช้อุปกรณ์และไม่

ใช้อปุกรณ์ในการฝึก เพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเล่นกฬีา  

วทก 388 ผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายแบบกลุ่ม 1(0-2-1) 

SPS 388 Group Exercise Instructor 

ชนิดของการออกก าลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบจังหวะ เรียนรู้หลักการ วิเคราะห์ 

และฝึกปฏบิัติเพ่ือเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม การท างานร่วมกบัผู้อืน่และการน าไปประยุกต์ใช้ 

วทก 489 ผู้ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย 1(0-2-1) 

SPS 489 Personal Trainer and Exercise Program Designer 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และวิธีการปฏิบัติในการเป็นผู้ ฝึกสอนตัวต่อตัวที่ดี การ

วางตัว และการดูแลของผู้ฝึกสอน วิธกีารสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี และเหมาะสมกับ

ทุกเพศ 

วทก 491 พิลาทสี         1(0-2-1) 

SPS 491 Pilates 

ประวัติและความเป็นมาของพิลาทสี หลักการฝึกและการหายใจ ประโยชน์ของการฝึก อปุกรณ์การ

ฝึก ท่าพิลาทสีพ้ืนฐานและท่าที่ฝึกในชีวิตประจ าวัน วิธกีารประยุกต์ท่าให้เหมาะกบัความสามารถของผู้ฝึก 

วทก 492 ไท้จ๋ีชิกง 1(0-2-1) 

SPS 492 Tai Chi Chi Kong 

ประวัติ ปรัชญาเต๋า แนวคิดเกี่ยวกับจุดตันเถียน พลังชิ หลักการของหยินและหยาง เรียนรู้ และฝึก

หายใจให้สอดคล้องกบัท่าร าตามแบบของไท้จ๋ีและชิกง ฝึกปฏบิัติท่าร าโดยใช้และไม่ใช้เพลงประกอบ การฝึก

ร าท่าพ้ืนฐานทั้งแบบมือเปล่าและใช้อปุกรณ์ประกอบ 
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หมวดวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

วทก 501 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 6(0-18-0) 

SPS 501 Practicum in Sports and Exercise Science 

การฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การ

กฬีา การออกก าลังกายและสขุภาพภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาในสถาน

ประกอบการ เพ่ือพัฒนานิสติให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนาตนเอง

ในด้านการคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล  มีศักยภาพในการท างานที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

วทก 502 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

SPS 502 Cooperative Education 

การปฏบิัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 

สปัดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศในสาขาวิชาร่วมกบัที่ปรึกษาซ่ึงสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมอบหมาย เพ่ือพัฒนานิสติให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การพัฒนา

ตนเองในด้านการคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล  มีศักยภาพในการท างานที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

   

  3.2.1  อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัที ่ รายชือ่คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2546 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

2 อ.ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

3 อ.นุชรี เสนาค า พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

XXXXXXXXXXXXX 

4 อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร

ธานินทร์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2553 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

5 อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศร ี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและการ

ออกก าลังกาย), 2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

XXXXXXXXXXXXX 

  3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบัที ่ รายชือ่คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2546 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

2 อ.ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

3 อ.นุชรี เสนาค า พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2538 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

XXXXXXXXXXXXX 
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ล าดบัที ่ รายชือ่คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

4 อ.ดร.ภาณุวัฒน์ วชิร

ธานินทร์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2553 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXXXXXXXXXXX 

5 อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกฬีาและการ

ออกก าลังกาย), 2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

XXXXXXXXXXXXX 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

การให้นิสิตฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานของภาครัฐหรือ

เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้ และ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกช้ันเรียน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศจากสาขาวิชา และที่ปรึกษาซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากสถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ด้านวิชาการและ

ทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะ

การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ท าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของ

หลักสตูร และความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

 

การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนามของนิสติแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 

ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนการฝึกประสบการณ์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและนิสิตร่วมกันคัดเลือกสถานที่

ฝึกประสบการณ์ของนิสติตามเกณฑท์ี่สาขาวิชาได้ก าหนดไว้  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่นิสิตจะไปฝึก

ประสบการณ์ และบุคลากรจากสถานประกอบการที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเล้ียงให้แก่นิสิต เพ่ือ

ช้ีแจงเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง และระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ของนิสติ การประเมินผล และช่องทางการติดต่อสือ่สารกบัอาจารย์นิเทศ      

3) อาจารย์ผู้ รับผดิชอบโครงการ ฯ ประชุมร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือชี้ แจงรายละเอียด

และก าหนดการณ์ต่าง ๆ ของโครงการ ฯ 

4) ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และมอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

ให้แก่นิสติ 
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ช่วงที่ 2 การฝึกประสบการณ์ 

1) นิสติฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ได้ท าการเลือกไว้ 

2) อาจารย์ในสาขาวิชานิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสติ 

3) จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือให้นิสิตแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์จากการฝึก อาจารย์นิเทศประเมินการบันทึกการฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

และอาจารย์ในสาขาวิชาให้ค าแนะน าต่าง ๆ 

ช่วงที่ 3 การด าเนินการหลังการฝึกประสบการณ์ 

1) จัดสมัมนาภายหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือให้นิสติแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้  

และประสบการณ์จากการฝึก อาจารย์นิเทศประเมินการบันทึกการฝึกประสบการณ์ของนิสิต 

และอาจารย์ในสาขาวิชาให้ค าแนะน าต่าง ๆ 

2) อาจารย์ผู้ รับผดิชอบโครงการ ฯ รวบรวมคะแนนและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของ 

นิสติ และน าเสนอต่อคณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา 

3) อาจารย์ผู้ รับผดิชอบโครงการ ฯ ประชุมร่วมกบัอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือสรุปผลการด าเนิน 

โครงการ ฯ ทบทวนกระบวนการด าเนินโครงการ และปรับปรุงให้ดีขึ้น      

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

1) มีจริยธรรมในวิชาชีพ เรียนรู้ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในสถานประกอบการ เช่น 

การตรงต่อเวลา การมีวินัย การเกบ็รักษาความลับทางธุรกจิของสถานประกอบการ  

2) สามารถอธิบายและปฏิบัติงานโดยอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย 

3) สามารถท างานร่วมกับพ่ีเล้ียง อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ใช้บริการใน

สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

4) มีบุกคลิกภาพดี มีทกัษะสือ่สาร เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเน่ือง 

5) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในสถานประกอบการ และบริหาร

จัดการ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

6) มีความสามารถในการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ เพ่ือก าหนดโปรแกรมกฬีา/การออกก าลัง

กายให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7) มีการแสดงออกถงึภาวะผู้น า หรือผู้ฝึกสอนกฬีา/ออกก าลังกาย 

8) สามารถออกแบบและคิดค้นนวัตกรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านกีฬา

และการออกก าลังกาย เช่น การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายให้แก่ผู้ใช้บริการ   

     4.2 ช่วงเวลา 

 นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษาในช้ันปีที่ 4  

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 วันต่อสปัดาห์ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถา้มี) 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย การวิจัยขั้นพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการน าเสนอ

ผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1) มีจริยธรรมในการวิจัย  

2) สามารถอธิบายและด าเนินการวิจัยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย 

3) สามารถท างานร่วมกบัผู้ร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัย  

4) สามารถน าเสนอปัญหา อปุสรรคในการท าวิจัย และเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

5) มีบุกคลิกภาพดี และมีทกัษะสือ่สาร ในการด าเนินการท าวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย 

6) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกาย และบริหารจัดการ เพ่ือด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย  

7) มีความสามารถในการประเมินและทดสอบสมรรถภาพ หรือก าหนดโปรแกรมกีฬา/การออก

ก าลังกาย 

8) มีการแสดงออกถงึภาวะผู้น า หรือสามารถเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา/ออกก าลังกาย 

9) สามารถออกแบบการวิจัยหรือนวัตกรรม เพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

 5.3  ช่วงเวลา 

  นิสติท าภาคนิพนธใ์นภาคการศึกษาที่ 1 ของการศึกษาในช้ันปีที่ 4       

      5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  รายวิชา วทก 436 ภาคนิพนธ ์มีจ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกติ 

      5.5  การเตรียมการ 

1) การเตรียมอาจารย์  

- การจัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือก าหนดผู้รับผดิชอบรายวิชาภาคนิพนธ ์ 

- อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และน าเสนอต่ออาจารย์ในสาขาวิชาก่อนเปิด

ภาคเรียน เพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การประเมินผล 

การจัดกจิกรรมในการเรียนการสอน และหน้าที่ของอาจารย์ในสาขาวิชาในฐานะที่ปรึกษา

ภาคนิพนธ ์ 

2) การเตรียมสถานที่ เคร่ืองมือ วัสดุ และอปุกรณ์ 

- อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาส ารวจสถานที่ เคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่คาดว่านิสิตจะ

ใช้ในการท าวิจัย และจัดเตรียมให้พร้อมใช้ก่อนเปิดภาคเรียน 
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- อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวิชาจัดเตรียมแบบประเมินผล และแบบรายงานความก้าวหน้า

ในการท าวิจัย 

3) การเตรียมนิสติ 

-  การก าหนดให้นิสิตเรียนวิชา วทก 436 ภาคนิพนธ์ ในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนใน

หลักสตูร   

-  ในคาบแรกของการเรียนการสอนรายวิชาภาคนิพนธ ์อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาแจ้งให้

นิสติทราบถงึผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การประเมินผล การจัดกิจกรรมในการ

เรียนการสอน การเลือกและการร่วมงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาในการท าวิจัย 

การน าเสนอผลการวิจัย การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่นิสติในการท าวิจัย   

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัยเป็นระยะ ๆ โดยอาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวิชา  

2) ประเมินกระบวนการด าเนินงานวิจัย คุณธรรมจริยธรรมในการวิจัย การใช้หลักการทาง

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก า ลังกาย ภาวะผู้น า  การท างานร่วมกับ ผู้อื่น 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อปุกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย และการแก้ปัญหาในการท าวิจัย  

3) ประเมินความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผลการวิจัย และเน้ือหาการวิจัยที่แสดง

ถงึความสามารถในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวิชา และอาจารย์

ที่ปรึกษา 

4) ประเมินการน าเสนอผลการวิจัยในด้านเน้ือหาของการวิจัย บุคลิกภาพของผู้น าเสนอ ความ

เหมาะสมของสือ่และภาษาที่ใช้ โดยคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ ์

5) ประเมินด้านภาวะผู้น าและการท างานร่วมกบัผู้อืน่ โดยนิสติที่อยู่ในกลุ่มเดียวกนั 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ 

 คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงัน้ี 

1. การมีทักษะสื่อสาร 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่  5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

2. การมีจิตอาสา จริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้น

การรับใช้สังคม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อที่ 1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ข้อที่ 1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สังคม 

3. สมรรถนะของหลักสูตร 

3.1 สามารถอธบิายและปฏิบัติด้วยหลักการ 

ทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลัง

กาย 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและ

การออกก าลังกายและบริหารจัดการเพ่ือ

สร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับบุคคลทั่วไป 

นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ 

3.3 สามารถประเมิน และทดสอบสมรรถภาพ

เพ่ือก าหนดโปรแกรมกฬีา/การออก 

ก าลังกายรายบุคคลและกลุ่ม 

3.4 แสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกฬีาและออกก าลัง

กาย 

3.5 สามารถออกแบบและมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านกฬีาและการ

ออกก าลังกาย 

ด้านความรู้  

ข้อที่ 2.1 เข้าใจความรู้ด้านพ้ืนฐานศึกษาทั่วไปและ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ข้อที่ 3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ

กฬีาและการออกก าลังกายให้เกดิประโยชน์ 

ข้อที่ 3.2 คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ข้อที่ 3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดย

ใช้ความรู้เป็นฐานก าหนดโปรแกรมกฬีาและการออกก าลัง

กายรายบุคคลและกลุ่มคนพิเศษ 

ข้อที่ 3.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม

ทางด้านกฬีาและการออกก าลังกาย 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

ข้อที่  6.1 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง

กายและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับ

บุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ 

ข้อที่ 6.2 แสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกฬีาและออกก าลังกาย 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

 1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละ

เพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้น

การรับใช้สังคม 

 

- สอดแทรก เ น้ื อหา ด้ าน คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ในทุกรายวิชา 

- ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด

ความซ่ือสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้

นิสิตมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน การศึกษานอกสถานที่ 

หรือการศึกษาในสถานะการณ์จริง และ

ให้ท ารายงานแสดงความคิดเห็นทั้ ง

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ส อ ด แ ท ร ก เ น้ื อ ห า ใ น ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้ง

ของไทยและนานาชาติในการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

ทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตย์และ

การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การ

ท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ

สอบ 

- สั ง เกตพฤติกรรมการมี วิ นัย การ

ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

และข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่ง

กาย 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ การ

น า เสนอผลงาน และการสะท้อนคิด

กจิกรรมในช้ันเรียน 

-สังเกตจากการประพฤติตน การรู้เท่า

ทั น  ส าม า รถป รับตั ว แล ะ เ ลื อก รับ

วัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 

 

 2.  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 เข้าใจความรู้ด้านพ้ืนฐาน

ด้านการ ศึกษ าทั่ ว ไปและ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

2.2 สามารถอธิบายและปฏิบัติ

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

การกีฬาและการออกก าลัง

กาย 

- จัดการเ รียนการสอนที่ ครอบคลุม

ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ ผู้ เรียนลงมือปฏิ บัติ 

(Active Learning) การศึกษานอก

สถานที่ หรือการศึกษาในสถานะการณ์

จริง  

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้ เข้าใจและ เห็น

คุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  และสั งคม 

พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน

ช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์ 

3.2 คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

3.3 สามารถประเ มิน วิพากษ์ 

สถานการณ์ ต่างๆ โดยใ ช้

ค ว า ม รู้ เ ป็ น ฐ า น ก า ห น ด

โปรแกรมกีฬาและการออก

ก าลังกายรายบุคคลและกลุ่ม

คนพิเศษ 

3.4 มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ 

ออกแบบนวัตกรรมทางด้าน

กฬีาและการออกก าลังกาย 

- สอดแทรกทักษะการวิ เคราะห์ เชิง

ตัวเลขในรายวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเน่ือง 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ ผู้เ รียนลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning)การศึกษานอก

สถานที่ หรือการศึกษาในสถานะการณ์

จริง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ 

และออกแบบนวัตกรรมทางด้านกีฬา

และการออกก าลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมใน

ช้ันเรียน 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่

แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การ

เลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลาม

สูตร และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ให้นิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

 

 4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ

ผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัว ให้ เ ข้ ากับ

สถานการณ์ต่างๆพร้อมทั้ ง

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัว 

การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดง จุดยืนของตนเอง และค้นหา

ทางออกร่วมกนัได้ 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ ผู้เ รียนลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning)การศึกษานอก

สถานที่ หรือการศึกษาในสถานะการณ์

จริง 

 

 

 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การ

มี ส่ วน ร่วมในการอภิปรายและการ

สะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่

แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 

การปฏบัิติ และการแก้ปัญหา 

- ให้นิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผล

การเรียนรู้ 
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 5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัว เลข  เ พ่ือใ ห้ เ ข้า ใจองค์

ความรู้หรือประเดน็ปัญหา 

5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 

เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือก

ใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

-ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งที่เช่ือถือได้ในทุกรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัว 

การวางตัว การท างานร่วมกบัผู้อืน่ รับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดง จุดยืนของตนเอง และค้นหา

ทางออกร่วมกนัได้ 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ ผู้เ รียนลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning)การศึกษานอก

สถานที่ หรือการศึกษาในสถานะการณ์

จริง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล

การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่

แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

การสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล 

และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 6.   ดา้นทกัษะพสิยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพิสยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 
กลยุทธก์ารสอน 

วิธีการวดัและประเมินผล 

 

6.1 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก า ลังกายและบริหาร

จั ด ก า ร เ พ่ื อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม

สมรรถภาพส าห รับบุคคล

ทั่วไป นักกีฬาและกลุ่มคน

พิเศษ 

6.2 แสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกีฬา

และออกก าลังกาย 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ และเน้นให้ ผู้เ รียนลงมือปฏิบัติ 

(Active Learning)การศึกษานอก

สถานที่หรือในสถานะการณ์จริง 

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัว

การท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดง จุดยืนของตนเอง และค้นหา

ทางออกร่วมกนัได้ 

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์  

นวัตกรรมที่ เ ป็นประโยชน์ และการ

บริหารจัดการเพ่ือตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

- ใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิธี

วิเคราะห์ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล

การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics - 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมใน

ช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งเน้นการรับใช้สังคม 

2. ด้านความรู้ 2.1 เข้าใจความรู้ด้านพ้ืนฐานศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

2.2 สามารถอธบิายและปฏบัิติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการ

ออกก าลังกาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายให้

เกดิประโยชน์ 

3.2 คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐานก าหนด

โปรแกรมกฬีาและการออกก าลังกายรายบุคคลและกลุ่มคนพิเศษ 

3.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมทางด้านกีฬาและการออก

ก าลังกาย 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกบัผู้อืน่ในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆพร้อมทั้งเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็

ปัญหา 

5.2 มีบุกคลิกภาพดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์  

6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสูตร (ถ้ามี)   

6.1 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การ

กฬีาและการออกก าลังกายและบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพส าหรับ

บุคคลทั่วไป นักกฬีาและกลุ่มคนพิเศษ 

6.2 มีการแสดงออกถึงภาวะผู้ฝึกกฬีาและออกก าลังกาย 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผดิชอบหลกั          ○ ความรบัผดิชอบรอง 

 

  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                  

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                  

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                  

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                  

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั  


              

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์             


   

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                   

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                  

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                  

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                  

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                  

มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสุขภาพ                  

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต         
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 248 พลังงานทางเลือก  


              

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                  

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                  

มศว 253 สุนทรียสนทนา             


   

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์            


    

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                  

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                  

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                  

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ            


    

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                  

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                  

มศว 263 มนุษย์กบัสันติภาพ                  

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                  

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                  

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                  

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                  

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                  

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                  

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 


               

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                  
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                  

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม            


    

มศว 355 พุทธธรรม                  

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                  

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม  


              

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                  

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                  

มศว 362 ภมิูปัญญาท้องถิ่น                  

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                  

มศว 364 กจิการเพ่ือสังคม                  

หมวดวิชาเฉพาะ 

     

   

       2.1 วิชาพื้ นฐาน  

(วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้ นฐาน) 
   

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป  
 

   


 
 

  
 

ฟส 180 ปฏบิัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
   

  


 
 





 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 
   

  


 
 





 

คม 190 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป 1  
 

   


 
 





 

ชว 101 ชีววิทยา 1                
 

ชว 191 ปฏบิัติการชีววิทยา 1                
 

คณ 115 แคลคูลัส 1 
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

2.2 วิชาพื้ นฐานวิชาชีพ                  

วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 
  

   
 

     
 

วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 
  

   
 

     
 

วทก 103 วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายเบื้องต้น 
  

   
 

     
 

วทก 104 ปรัชญากฬีาและอดุมการณ์โอลิมปิก        
 

     




วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 1        
 

     
 

วทก 206 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกฬีา 2        
 

     
 

วทก 207 ชีวเคมีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 
  

   
 

   





 

วทก 208 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 1 
  

   
 

     
 

วทก 309 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 2 
  

   
 

       

วทก 311 โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  

   
 

      


วทก 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 
  

            


วทก 413 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกฬีา 3 
  

   
 

     




2.3 วิชาชีพ                  

2.3.1 วิชาชีพทฤษฎี (บงัคบั)                  

วทก 221 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 1 
 

    
 

      


วทก 222 สรีรวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 2 
 

    
 

      


วทก 223 การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว 
 

    
 

      


วทก 224 จิตวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย 
 

    
 

      


วทก 325 โภชนาการทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วทก 326 ชีวกลศาสตร์การกฬีา 
 

    
 

       

วทก 327 การจัดการทางการกฬีา  


    
 

       

วทก 328 การบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทางการกฬีา  


    
 

       

วทก 329 วิทยวิธีการสอนกฬีาและการออกก าลังกาย  


              

วทก 331 หลักการฝึกกฬีาและการออกก าลังกาย  


              

วทก 332 การทดสอบและการก าหนดการออกก าลังกาย  


              

วทก 333 การประเมินสมรรถภาพทางการกฬีา  


              

วทก 334 ผู้น าการกฬีาและการออกก าลังกาย  


              

วทก 435 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกฬีาและการออกก าลังกาย  


              

วทก 436 ภาคนิพนธ์  


              

2.3.2 วิชาชีพทฤษฎี (เลือก) 
      


    


   

วทก 241 กจิกรรมกลางแจ้ง                  

วทก 242 สังคมวิทยาการกฬีาและการออกก าลังกาย  


    
 

   


  

วทก 243 พฤติกรรมกจิกรรมทางกาย  


    
 

       

วทก 344 จิตวิทยาส าหรับการออกก าลังกายและสุขภาพ  


    
 

       

วทก 345 การเป็นผู้สอนกฬีาและการออกก าลังกาย    


     


       

วทก 346 การนวดทางการกฬีาและการออกก าลังกาย  


              

วทก 447 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ  


              

วทก 448 การฝึกสมรรถภาพทางการกฬีา  


              

วทก 449 การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกฬีา  
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วทก 451 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกฬีาและการออกก าลังกาย 
 

              

วทก 452 การตลาดทางการกฬีา  


              

วทก 453 การเป็นผู้ประกอบการทางการกฬีา  


              

2.3.3 วิชาชีพปฏิบตัิ (บงัคบั) 
      


    


   

วทก 161 กรีฑา 1                  

วทก 162 ยิมนาสติก                  

วทก 163 ว่ายน า้                  

2.3.4.1 กลุ่มรายวิชากฬีา (เลือก) 
      


    


   

วทก 171 วอลเลย์บอล                  

วทก 172 แบดมินตัน                  

วทก 273 บาสเกตบอล                  

วทก 274 กอล์ฟ                  

วทก 275 คอร์ฟบอล                  

วทก 276 ฟุตบอล                  

วทก 377 มวยไทย                  

วทก 378 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้                  

วทก 379 ด าน า้                  

วทก 381 เรือพาย       


    


   

วทก 382 ฟุตซอล       


    


   

วทก 383 กรีฑา 2       
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  1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วทก 384 เทควันโด       


    


   

วทก 485 เทนนิส       


    


   

วทก 486 กระบี่กระบอง       


    


   

วทก 493 กฬีาอเิลก็ทรอนิกส์       


    


   

2.3.4.2 กลุ่มรายวิชากจิกรรมการออกก าลงักาย (เลือก) 
                 

วทก 181 ลีลาศเพ่ือสังคม                  

วทก 282 จักรยานเพ่ือสุขภาพ       


    


   

วทก 283 แอโรบิกแดนซ์                   

วทก 284 โยคะเบื้องต้น       


    


   

วทก 285 การฝึกด้วยน า้หนัก        


    


   

วทก 386 การเป็นผู้น าโยคะ       


    


   

วทก 387 การฝึกกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน       


    


   

วทก 388 การเป็นผู้น าการออกก าลังกายแบบกลุ่ม       


    


   

วทก 489 ผู้ ฝึกส่วนบุคคลและผู้ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย       


    


   

วทก 491 พิลาทสี       


    


   

วทก 492 ไท้จี๋ชิกง       


    


   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
                 

4. หมวดวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ                  

วทก 501 สหกจิศึกษา                  

วทก 502 การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย                  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 5 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 27 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสติ 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาควิชาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการวัดและประเมินผลการศึกษา ก าหนด

ระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน ให้สอดคล้องกันตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร ท าการทวนสอบ

โดยการประชุมตัดสนิผลการเรียนร่วมกนั  

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ข้อ 41 

ข้อ 42 และข้อ 43 (ภาคผนวก ก) 

 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

  จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้เข้าใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสตูร และรายวิชาที่ตนรับผดิชอบสอน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะพลศึกษา  

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา และการพัฒนานิสติ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน า

นิสติเกี่ยวกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสมัมนาเชิงปฏบิัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสือ่การเรียนการสอน และการประเมินผล 

2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ในด้านทักษะการจัดการสอน การ

ใช้สือ่การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้าน

วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

2.2.2 จัดกจิกรรม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการ

ในลักษณะอืน่ ๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ 

2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษา

ในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5 จัดสมัมนาระดับประเทศ/ นานาชาต ิ

2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

และพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพ 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายมีอาจารย์ประจ า

หลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาครบ 5 คนและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ 

อกีทั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงหรือสมัพันธก์บัสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย ส ารวจคุณภาพของ

บัณฑิตที่จบการศึกษาโดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    6 ด้าน คือ 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา            

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ส ารวจโดยการแจก

แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑติ ซ่ึงมีจ านวนบัณฑติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย ได้รับแบบส ารวจกลับมาคิดเป็นร้อยละ 21 จากจ านวนบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษา

ทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก และจากการส ารวจ

การมีงานท าของบัณฑติที่ส  าเรจ็การศึกษาโดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑติตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

100 ของบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

โดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้

เปล่ียนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา ผู้อปุสมบทและผู้ที่เกณฑท์หาร คิดเป็นร้อยละ 92.50  

 จากผลการส ารวจแสดงว่า ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑติเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก   

และบัณฑติที่จบจากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย มีอตัรา

การได้งานท าค่อนข้างสงูอยู่ในระดับดีมากสะท้อนการด าเนินงานของหลักสตูร ตามเกณฑม์าตรฐาน
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หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ส่งผลให้บัณฑติที่

จบมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑติในปัจจุบัน 

 

3. นิสติ 

      กระบวนการรับนิสติเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้ันเป็นงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยทางคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายได้มีการ

ประสานน าผลการด าเนินงานการรับนิสติจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดคุณสมบัติและอัตราการรับ

นิสติในแต่ละปีการศึกษา โดยค านึงถงึความต้องการของตลาดแรงงานและให้เหมาะสมกบัจ านวนของ

คณาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเกณฑใ์นการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกบั

คุณสมบัติของนิสติที่ก าหนดในหลักสตูร เพ่ือให้ได้นิสติที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความรู้  

ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสตูร ความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ความมุ่งม่ันและมีเวลา

เรียนที่เพียงพอ เพ่ือนิสติจะได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดในหลักสตูรอย่างครบถ้วน 

และส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ขั้นตอนการประกาศรับสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน และจัด

สอบ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ  

   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลัง

กายได้มีการน าผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสติใหม่ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ประกอบการจัดกจิกรรม/โครงการ การจัดแผนการเรียน เป็นต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบันิสติที่จะเข้า

ศึกษาในปีการศึกษา และนิสติกลุ่มพิเศษ เช่น นิสติที่ย้ายสาขาวิชา นิสติที่อยู่ในโครงการกฬีา และนิสติที่มี

ปัญหาทางด้านการเรียน โดยนิสติใหม่ได้เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยและ

คณะพลศึกษาจัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสติก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี กจิกรรมอตัลักษณ์นิสติ กจิกรรม

ปฐมนิเทศนิสติใหม่ และโครงการพัฒนาภาษาองักฤษ เป็นต้น 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลัง

กายได้มีการน าผลการประเมินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญา

ตรีของนิสติใหม่ปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการก าหนดนโยบายการควบคุมดูแลนิสติ โดยมีการจัดระบบ

การดูแลให้ค าปรึกษานิสติของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการศึกษามีการควบคุมก ากบัให้จ านวนนิสติต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดโดยใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของมหาวิทยาลัยซ่ึงมี

ข้อมูลด้านการเรียนด้านครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเม่ือนิสติมีปัญหา และ

อาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปฏบิัติหน้าที่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมคู่มือการเรียนในระดับปริญญาตรีให้แก่

นิสติเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ียังมีการจัดบริการให้ค าปรึกษา

แก่นิสติได้แก่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงจะดูแลนิสติที่รับเข้าในปีการศึกษาน้ันจนส าเรจ็การศึกษาโดยให้

ค าปรึกษาทั้งเร่ืองการเรียนกจิกรรมตามหลักสตูรและปัญหาของนิสติในด้านอืน่ๆเช่นปัญหาส่วนตัว ด้าน

ครอบครัว เป็นต้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสติในวันปฐมนิเทศ

และก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนิสติช้ันปีที่อยู่ในการดูแลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง  
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 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้มีการเปิดรับความคิดเหน็และข้อร้องเรียนเพ่ือให้นิสติสามารถ

แสดงความคิดเหน็เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยนิสติสามารถ

ร้องเรียน/เสนอความคิดเหน็ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

โดยตรง จากน้ันจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน/ข้อเสนอดังกล่าวแจ้งต่อเลขานุการหลักสตูรฯ  

เพ่ือน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ โดยมีการพิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง ซ่ึงมติจากที่ประชุมได้น าเสนอต่อเลขานุการภาควิชา

วิทยาศาสตร์การกฬีาน าเร่ืองแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา เพ่ือแจ้ง

เร่ืองให้คณาจารย์ผู้สอนได้รับทราบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากนิสติ และรับทราบแนวทางที่ต้อง

ปรับปรุง/แก้ไขต่อไป  

 

4. อาจารย ์

      คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ า

หลักสตูร และพบว่าระบบเดิมยังมีความไม่ชัดเจนและปฏบิัติตามได้ยาก จึงมีการปรับปรุงระบบการรับ

และแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวก าหนดให้คณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรต้องมีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา เพ่ือประเมิน

คุณสมบัติ ปริมาณงาน และอตัราก าลังของอาจารย์ในหลักสตูร ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผู้สอน 

และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยการประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และการ

ประเมินปริมาณงานและอตัราก าลังของอาจารย์ในหลักสตูรให้พิจารณาจากจ านวนชั่วโมงการสอนและ

ภาระงานด้านอืน่ ๆ ของอาจารย์ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของหลักสตูร ภาควิชา และคณะ รวมทั้ง 

ให้พิจารณาจากแผนอตัราก าลัง ผลการวิเคราะห์ SWOT และงบประมาณ เมื่อพบว่าอาจารย์มีคุณวุฒิไม่

ตรงกบัหลักสตูร หรือมีการเปล่ียนแปลงที่ท าให้อาจารย์ในหลักสตูรมีจ านวนลดลง เช่น การลาศึกษาต่อ 

ย้ายสถานที่ท างาน ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือเม่ือมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัอาจารย์ที่ท าให้หลักสตูร

ไม่ได้มาตรฐาน เช่น อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ า หรืออาจารย์เข้าสอนไม่ครบตาม

ก าหนดหรือย้ายตารางเรียนเป็นประจ า เป็นต้น คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะพิจารณารับอาจารย์ใหม่ 

โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและกรอบภาระงานของอาจารย์ใหม่ รวมทั้ง เกณฑท์ี่จะใช้ในการคัดเลือกซ่ึง

เน้นความเป็นธรรมและโปร่งใส หลังจากน้ัน จะน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา

เพ่ือพิจารณา แล้วจึงเสนอขออตัราอาจารย์ผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการอนุมัติ จะด าเนินการ

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามเกณฑท์ี่ได้ก าหนดไว้ หลังจากน้ัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาจะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูร แล้วจึงเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ก่อนที่จะแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ในล าดับต่อไป    
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 เพ่ือให้การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นไปตามแผน คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ฯมีมติให้มี

การจัดประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 คร้ัง โดยการประชุมแต่ละคร้ังต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูร

เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสามารถจัดประชุมนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในกรณีมีเร่ืองเร่งด่วน มี

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอนที่อาจท าให้หลักสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) หรือคณะ/มหาวิทยาลัยมีการ

เปล่ียนแปลงระเบียบ/นโยบายต่าง ๆ  

5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายมีการออกแบบ

หลักสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 หลักสูตรสะท้อนถึงความจ าเป็นในปัจจุบัน ที่สังคมมี

ความต้องการบุคลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายที่มีความรู้ความสามารถ 

และมีทกัษะในการปฏบิัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและการออกก าลัง

กายสู่การมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาและออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายที่

ถูกต้องปลอดภัยได้ผลดี ทั้งน้ีเพราะกฬีาและการออกก าลังกายเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชน และการแข่งขันกับนานาประเทศ ประกอบกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรากฐานทางพลศึกษาที่เข้มแข็ง จึงมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทาง

วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดแขง็ของภาควิชาฯ ในการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์

การกฬีาและการออกก าลังกาย 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย โดยคณะกรรมการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่เหมาะสมในการ

ผลิตบัณฑติเพ่ือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ควบคู่กนัไป  

 ส าหรับการออกแบบหลักสตูรน้ัน คณะกรรมการร่างหลักสตูรฯ มีการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ

มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย กล่าวคือ ได้มีการ

สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ถึงคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกายที่พึงประสงค์ ได้แก่ กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่างๆ และสถาน

ออกก าลังกายต่างๆ นอกจากน้ันยังมีการเชิญศิษย์เก่าที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

มาร่วมสัมมนาและสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังน้ัน การออกแบบ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายของภาควิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬา จึงได้มีการก าหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและ

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากน้ี ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายที่หลากหลาย

สาขามาวิพากษ์หลักสตูร เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จากการ
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วิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้มีการปรับลดจ านวนหน่วยกิต จ านวนรายวิชา ของหลักสูตรให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 การปรับปรุงหลักสตูรมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาเพ่ือ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้  และรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง เพ่ิมบทบาทของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและการออกก าลังกายย่างมีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายแก่บุคคลทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย โดยการส ารวจ

ความต้องการของตลาดแรงงาน และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

ในระดับสากลเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสตูรให้มีความทนัสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ 

 หลักสูตรมีการก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยมีการประเมินให้ครอบคลุมตาม

จุดมุ่งหมายที่ได้ต้ังไว้ และได้ก าหนดวิธีการวัดผลไว้ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ในทุกรายวิชา และมีการ

ประเมินผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping โดยมีการพัฒนาและสร้างเคร่ืองมือในการ

ประเมินให้มีความหลากหลายและให้สอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริง เช่น ความหลากหลายของ 

การออกข้อสอบ (มีทั้งแบบปรนัย อัตนัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงาน เป็นต้น) ได้มีการแจ้งการ

ประเมินให้กบัผู้เรียนในแต่ละรายวิชาถึงวิธีการประเมินในแต่ละขั้นตอน โดยมีการประเมินผลจากสภาพ

ความเป็นจริงรวมถึงการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลกับนิสิตอย่างสม ่าเสมอ มีการประเมินโดยการให้

คะแนนรายการวัดผล คะแนนรวม ตลอดจนการตัดเกรด มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ

ตัดเกรดอย่างชัดเจน มีการกระจายของคะแนนและเกรด สามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต 

รวมไปถงึการแจ้งคะแนนและเกรดให้นิสติทราบ 

 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 - 7) ได้มีการจัดการ

ทวนเกรดผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือที่จะน าไปพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินผู้เรียนต่อไป ผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่งชี้ การด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาที่ปรากฏในหลักสตูร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงาน

ได้ในแต่ละปีการศึกษา 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อาจารย์ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการ

ออกก าลังกายได้ประชุมและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  แล้วส่ง

รายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวไปยังภาควิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบให้

คณะพลศึกษารับทราบ โดยคณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตรฯ มี

การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร/ส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วบันทกึข้อมูลไว้ ก่อนปิดภาคการศึกษาให้นิสติและบุคลากรท าแบบส ารวจความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้

คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการ
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดท าข้อเสนอการแก้ปัญหาและแนวทางเลือกการแก้ไขให้เหมาะสมกับล าดับ

ความส าคัญ น าข้อมูลดังกล่าวผ่านการประชุมของหลักสูตร แล้วส่งข้อมูลไปที่การประชุมระดับภาควิชา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา ส่งข้อมูลไปยังรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่รับผดิชอบสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินการแก้ปัญหา คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายติดตาม

ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา      

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ภาควิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน ซ่ึง

สามารถแบ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ 3 อย่าง คือ อาคารสถานที่ วัสดุอปุกรณ์ และหนังสอื  

 1. อาคารสถานที่ ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการศูนย์กฬีาสริินธร โดยมีอาคารเรียน

และอาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร ประกอบด้วยห้องเรียน 12 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การกฬีา 3 ห้อง คือห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกก าลังกาย ห้องปฏิบัติการชีวเคมี และห้องฝึกความ

แขง็แรงของกล้ามเน้ือ (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, อาคารฝึกปฏิบัติการทางน า้ 1 

อาคาร, ห้องพักอาจารย์ 7 ห้อง, ห้องประชุม 3 ห้อง และห้องอืน่ๆ จ านวน 16 ห้อง ได้แก่ ห้องคณบดี 1 

ห้อง ห้องรองคณบดี 1 ห้อง ห้องอาหาร 2 ห้อง ห้องหัวหน้าภาควิชา 2 ห้อง ห้องส านักงาน ซ่ึงจ านวน

นิสติสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายทั้ง 4 ชั้นปี มีจ านวน 250 คน ซ่ึงเมื่อเทียบสัดส่วน

แล้วเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2. วัสดุอุปกรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  วิโรฒ มี

ห้องเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 1 ห้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าให้บริการเบิกยืม-คืน จากการส ารวจของ

คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  

 3. หนังสอืและต ารา นิสติสาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกายสามารถใช้บริการสืบค้น

ข้อมูลหนังสอื วาสารและสิ่งพิมพ์อืน่ได้ โดยมีส านักงานหอสมุดองครักษ์ โดยเปิดให้บริการจันทร์-อาทิตย์

ตังแต่เวลา 08:30-16:30 นาฬิกา จากการส ารวจของคณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายจ านวน

หนังสอืและต ารามีสดัสวนที่เหมาสม  

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑดี์ทุกด้านได้แก่ การบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้  การบริการด้านกายภาพ การบริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ระบบสาธารณปูโภคและการรักษาความปลอดภัย 
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7.   ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

      

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

25... 

ปีที ่2 

25... 

ปีที ่3 

25... 

ปีที ่4 

25... 

ปีที ่5 

25... 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 

       ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 

       มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ 

       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 

       ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

       ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  

       และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

       ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

       ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

       ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  

       ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน  

       หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 

       ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

       หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 

         การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 

         คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่ 

         น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ

นอกชั้นเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 
1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

              1.2.2 รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผดิชอบหลักสตูรเพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

              1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน 

2.1 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสมัฤทธิ์ของนิสติ  

2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชี้  (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา 

โดยคณบดีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาและสถาบัน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ  คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 จัดประชุม สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง  

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสยี (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธก์ารสอน 

 

 




