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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 1 

1 ช่ือหลกัสตูร 1 
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3 วิชาเอก 1 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 1 
5 รูปแบบของหลกัสตูร 1 
6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร 2 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน 2 
8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา 2 
9 ช่ือ คณุวฒุิการศกึษาและเลขประจ าตวับตัรประชาชน ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร 3 
10 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 3 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสตูร 3 
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้อง

กบัพนัธกิจของสถาบนั 4 
13 ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 5 

   

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
1 ปรัชญา  ความส าคญัและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 7 
2 แผนพฒันาปรับปรุง 8 

   

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
1 ระบบการจดัการศกึษา 9 
2 การด าเนินการหลกัสตูร 9 
3 หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 11 
4 องค์ประกอบเก่ียวกบัโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 46 
5 ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 47 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 50 

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 50 
 การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 50 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
      (วิชาแกน, วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ, วิชาชีพบงัคบั, วิชาชีพเลือก) 62 

   

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 75 
1 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 75 
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต  75 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 75 

   

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 75 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 75 
2 การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 75 

   

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 76 
1 การบริหารหลกัสตูร 76 
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 78 
3 การบริหารคณาจารย์ 79 
4 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 80 
5 การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิต 80 
6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 80 
7 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 81 

   

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 82 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 82 
2 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 82 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 82 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์การสอน 82 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาคผนวก  83 

  

1.  ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 84 
2.  เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ 94 
3.  สรุปการวิพากษ์หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ  99 
4.  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี   
     พ.ศ. 2548                101 
5.  ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร /ปรับปรุงหลกัสตูร 114 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (หลกัสตูรเดมิคือ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผู้น า

นนัทนาการ  (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554)) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นปีการศกึษา 2556 
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร  จากคณะกรรมการระดบัปริญญาตรีในการประชมุครัง้ท่ี 7/2555              

เม่ือวนัท่ี 24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุ ครัง้ท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 13  เดือน

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุ ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 4 เดือนมกราคม  

พ.ศ. 2556  
มีผลบงัคบัใช้กบันิสิตปีการศกึษา 2556  เป็นต้นไป  
เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษา  2556 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี   
ในปีการศกึษา  2558  (2 ปี หลงัจากเปิดสอน) 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้น านนัทนาการในศนูย์เยาวชนทัว่ประเทศ 
8.2 ผู้น านนัทนาการในองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลทัว่ประเทศ 
8.3 นกันนัทนาการในโรงเรียน  สถาบนัการศกึษาและองค์กรตา่งๆ 
8.4 นกันนัทนาการในหนว่ยงานพฒันาบคุลากรและหนว่ยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทตา่งๆ 
8.5 ประกอบธุรกิจเก่ียวกบับริการนนัทนาการ  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์   
8.6 ประกอบธุรกิจนนัทนาการการทอ่งเท่ียว 
8.7 วิทยากรพิเศษ  อาจารย์พิเศษและอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ คุณวุฒกิารศึกษาและเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒแิละสาขา สถานบัน/ ป่ีที่ส าเร็จ 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1. นายวิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา) 
          เกียรตินิยม อนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2548 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง/2545 

xxxxxxxxxxxx 

2. นายสราวธุ  ชยัวชิิต วท.ม. (นนัทนาการ) 
 
กจ.ม. (การจดัการ) 
ศศ.บ. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2552 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ/2550 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2547 

xxxxxxxxxxxx 

3. นายอดิศยั  มตัเดช วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ 
วท.บ. (นนัทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2552 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2548 

xxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1 จดัการเรียนการสอน ณ คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก   
10.2 ใช้สถานท่ีและอปุกรณ์ของหนว่ยงานและองค์กรด้านนนัทนาการ  โดยนิสิตจะเข้าปฏิบตังิานใน

โครงการฝึกงานวิชาชีพท่ีภาควิชาสนัทนาการจดัขึน้ ร่วมกบัหนว่ยงานและองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  โดยมีอาจารย์นิเทศก์ และพ่ีเลีย้งนิสิตดแูลการฝึกงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด และมีคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการฝึกงานวิชาชีพก ากบัดแูลให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพฒันาหลกัสตูรจะสอดคล้องกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555–2559) มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคณุธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และอยู่ในประชาคมโลกได้อยา่งมีศกัดิศ์รี  ภายใต้แนวปฏิบตัิ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่สร้างความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในด้านโอกาสและภยัคกุคาม  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม  โดยในปัจจุบัน 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  วิชาชีพ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุดหน้า  
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ไปอย่างมาก ตามความเปล่ียนแปลงในบริบทของสงัคมไทยและสงัคมโลก ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงภาวการณ์ดังกล่าว จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้มีความเข้มแข็ง  ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง  เพ่ือผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  มีทกัษะและเช่ียวชาญทางวิชาชีพท่ีตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ
ประเทศชาติ  นอกจากนี ้ ในภาคเอกชน  ภาคธุรกิจและภาคบริการ  มีความต้องการบุคลากรทางนนัทนาการ  
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการ
บริการ  โดยการน ากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับวฒันธรรมของแต่ละองค์กรมาใช้ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาดังกล่าว  ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้บุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทกุหลกัสตูรท าการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรใหมใ่ห้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการปรับปรุงหรือ
พฒันาหลกัสตูรจึงจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรในเชิงรุกมุ่งผลิตบณัฑิตให้ใช้คณุธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
หลกัการนนัทนาการอย่างลึกซึง้และกว้างขวาง สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในงานนนัทนาการได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องตามภารกิจตา่งๆ มีเจตคติท่ีดีและยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตระหนกัในความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ  รับผิดชอบตอ่ตนเอง  ตอ่ผู้ อ่ืนและตอ่สงัคม  ตลอดจนอทุิศตนเพ่ืองานในวิชาชีพนนัทนาการเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต  สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมท่ีดี  มีบุคลิกภาพท่ีสง่างามเหมาะสมกับบทบาทนักนันทนาการ  
สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ ร่วมงาน ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ น า
นนัทนาการ/เป็นนกับริหารจดัการโครงการนนัทนาการท่ีดี  

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสนัทนาการ (วท.บ. สนัทนาการ) มาตัง้แต่ปีการศึกษา 2525 ได้มีพัฒนาการด้านการเรียนการสอน 
และพฒันาหลกัสูตรให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมเร่ือยมา  โดยในการปรับปรุง
หลกัสูตร พ.ศ. 2542  ได้ใช้ค าในช่ือวิชาและสาขาวิชาว่า “นนัทนาการ” แทน “สนัทนาการ” ตามค าแนะน าของ
นักวิชาการเพ่ือความถูกต้องตามหลักภาษาไทยซึ่ง ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ)  
ได้บญัญตัศิพัท์ค าวา่ “นนัทนาการ” แทน “สนัทนาการ” ไว้ และได้ใช้กนัแพร่หลายในปัจจบุนั   

ในการพัฒนาหลกัสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมไทยและสงัคมโลกท่ีก าลัง
เคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกท่ี 4 “ยุคสังคม -เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกาภิวัตน์ ” เป็นยุคของการ
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เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การเปิดการค้าเสรีซึ่งท าให้การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึน้ (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2551: 1) อนัจะส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขนั
ทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบนัในประเทศกับต่างประเทศ  จึงได้พัฒนาหลกัสูตรจากวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วท.บ.) เป็น ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2552) และหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามกระแสและแนวโน้มความ
ต้องการด้านนันทนาการของตลาดแรงงาน  และในบริบทท่ีสาขาวิชาอยู่ในสังกัดของคณะพลศึกษา ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีตระหนักในบทบาทความเป็นผู้ น าด้านการผลิตบุคลากรทางพลศึกษา สุขศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และนนัทนาการ ในการปรับปรุงหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จึงได้เน้นและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ
นนัทนาการของตนอย่างลึกซึง้  มุ่งมัน่ในการน าความรู้ความสามารถไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์สังคมคณุภาพและ
พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตาม
คณุลกัษณะอตัลกัษณ์ และมีคณุสมบตัขิองบณัฑิตในอดุมคตไิทย   
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การจดัการศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ  เป็นหลกัสตูรท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบักลุม่รายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยหนว่ยงานในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดงันี ้ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุม่รายวิชาหมวดการศกึษาทัว่ไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30 หนว่ยกิต  โดยความรับผิดชอบของ

ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วยวิชาแกน  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  วิชาชีพบงัคบัและ

วิชาชีพเลือก  และวิชาการฝึกงานวิชาชีพ  รวมจ านวน 96 หน่วยกิต  โดยความรับผิดชอบของคณะพลศกึษา 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี ได้จากทุกคณะวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรี  จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 - ไมมี่ – 
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13.3 การบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะพลศึ กษาแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาผู้ น านันทนาการ  เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาจารย์ผู้สอนและนิสิต  เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจดัการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการศกึษา เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร รวมทัง้ควบคมุคณุภาพของหลกัสตูร 
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  หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผู้น านนัทนาการเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต  
1.2 ความส าคัญ 

วิชาชีพนนัทนาการ  เป็นวิชาชีพท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศในทกุมิติของการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า เช่น ในระดับนโยบายได้มีการบัญญัติแผนพัฒนานันทนาการ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเป็นแผนแม่บทท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพคนโดยใช้กระบวนการทาง
นนัทนาการ  สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมุ่งสู่สงัคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคณุภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยืนอยู่ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี  ภายใต้แนวปฏิบตัิของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วสัดุ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสร้างความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทัง้ในด้านโอกาสและภัย
คุกคาม ด้วยเหตุนี ้ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องรับมือกับ
ผลกระทบดงักลา่วท่ีมีทัง้ความร่วมมือ ความขดัแย้งและการแขง่ขนั 
  นอกจากนี ้ ในภาครัฐ  เอกชน  ภาคธุรกิจและภาคบริการ  มีความต้องการบคุลากรทางนนัทนาการ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท างาน  การเพิ่ มผลผลิตและคุณภาพการ
บริการโดยการน ากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรมาใช้ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้บุคลากรวิชาชีพนันทนาการในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประกอบกบันโยบายของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีต้องการจะให้หลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ในทุกระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ดังนัน้  ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา จึงได้ด าเนินการพัฒนา
หลกัสตูรใหม่ คือ  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2552) โดยเร่ิม
เปิดสอนหลกัสตูรใหม่ในปีการศกึษา 2553 และมีการปรับปรุงหลกัสตูร ในปี พ.ศ. 2554  ในรายวิชาการฝึกงาน
วิชาชีพเพ่ือความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และจาก
การพัฒนาทางสังคมและสถานการณ์ทางวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) อีกครัง้  เพ่ือให้การผลิต
บณัฑิตมีความสอดคล้องกับสถานการณ์  สนองตอบต่อความต้องการดงักล่าวข้างต้นและมีความพร้อมท่ีจะ
เปิดสอนหลกัสตูรใหมใ่นปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป 
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1.3  วัตถุประสงค์  
              เพ่ือให้บณัฑิต 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพทางนนัทนาการ 

1.3.2 มีความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัทิางด้านการเป็นผู้น านนัทนาการ 
1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพมา

จดับริการนนัทนาการให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 
1.3.4 มีความสามารถในการเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้นวตักรรมและ 

มีความคดิริเร่ิม รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
1.3.5 มีความสามารถในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-  ปรับปรุงหลกัสตูรให้มีมาตรฐานไม่
ต ่ากวา่ที่ สกอ. ก าหนด 

- ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  หรืออย่างน้อย 
ทกุๆ 5  ปี 
- ติดตามประเมินหลกัสตูรอยา่ง 
    สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 

-  ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
สงัคม และผู้ใช้บณัฑิต 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ
ผู้ใช้บณัฑิต 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  
- รายงานความต้องการบัณฑิตที่พึง
ป ระสง ค์ สาขานันทนาการของ
ตลาดแรงงานสงัคม และผู้ใช้บณัฑิต 

- สง่เสริมให้บริการวิชาการของ
คณาจารย์ภาควชิา  การท าวจิยัใน   
ชัน้เรียน และการวิจยัเพื่อพฒันา    
และสร้างองค์ความรู้ใหมน่ ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 

-  สง่เสริมให้คณาจารย์ท างานบริการ
วิชาการ  

-  สง่เสริมให้คณาจารย์การท าวิจยัในชัน้
เรียน  

-  สง่เสริมให้คณาจารย์ท าวจิยั  

- ป ริมาณ งานบ ริการวิ ช าการต่ อ
คณาจารย์ในหลกัสตูร  
- ป ริมาณ งานวิจัย ในชั น้ เรียนต่ อ
คณาจารย์ในหลกัสตูร  
- ปริมาณงานวิจัยต่อคณาจารย์ใน
หลกัสตูร 

 
 
 



 

 

 

9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

 การจดัการศกึษาโดยระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี่ 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 วนั - เวลาราชการปกติตามปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลยั  (วนัจนัทร์-ศกุร์  เวลา 8.30 – 17.20 น.) 
 ภาคการศกึษาท่ี 1 เดือนมิถนุายน – ตลุาคม 
 ภาคการศกึษาท่ี 2 เดือนตลุาคม – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือก าลังศึกษาชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6  และจะส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษานี ้
 2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ไมต่ ่ากวา่ 2.00 
 2.2.3 ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์และข้อบงัคบัว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 การปรับตวัในการอยู่หอพกัของนิสิต และการปรับตวัในการเรียนจากระดบัมธัยมศึกษา มาเป็นระดบั
มหาวิทยาลยั ท าให้นิสิตบางคนเกิดปัญหาจนเป็นสาเหตใุห้เรียนไม่ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าแนวทางในการอยู่หอพกั รวมไปถึงการเรียน และการใช้ชีวิตในระดบั
มหาวิทยาลยั โดยมีการให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุม่และรายบคุคล โดยก าหนดชว่งเวลาให้นิสิตเข้าพบ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชัน้ปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชัน้ปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชัน้ปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชัน้ปีที่ 4 - - - 80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 80 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณรายได้ของ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บ
คา่ธรรมเนียมการศกึษาคนละ  13,000.00 บาท ตอ่ภาคการศกึษา  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 
1.  หมวดค่าจดัการเรียนการสอน    
 1.1 คา่ตอบแทนการจดัการเรียนการสอนท่ีคณะอื่นจดัให้ 500,000.00  
 1.2 คา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษ 500,000.00  
 1.3 คา่วสัดใุนการจดัการศกึษา(วสัดสุ านกังาน) 1,000,000.00  
 1.4 คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (วสัดกุารเรียนการสอน) 1,000,000.00  
 1.5 คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 500,000.00  
 1.6 คา่ใช้สอย (คา่ถ่ายเอกสาร, ท าความสะอาด, คา่จ้างอื่นๆ) 500,000.00  
 1.7 คา่ใช้สถานท่ี/ห้องเรียน 500,000.00  
 1.8 คา่ครุภณัฑ์ 1,000,000.00  
 1.9 คา่ซอ่ม/ปรับปรุงสถานท่ี 500,000.00  
 1.10 คา่เช่าพาหนะในการจดักิจกรรมพฒันานิสติ 400,000.00  
 1.11 คา่สาธารณปูโภค 400,000.00 6,800,000.00 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง     
 2.1 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (950 บาท/ภาคการศกึษา x 8) / 1 คน 7,600.00  
 2.2 คา่ธรรมเนียมห้องสมดุ (300 บาท/ภาคการศกึษา x 8) / 1 คน 2,400.00  
 2.3 คา่บ ารุงกองทนุห้องสมดุ (400 บาท/ภาคการศกึษา x 8) /1 คน 3,200.00  
 2.4 คา่ธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสติ (350 บาท/ภาคการศกึษา x 8) / 1 คน 2,800.00  
 2.5 คา่บ ารุงกองทนุคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคการศกึษา x 8) / 1 คน 5,200.00 1,696,000.00 
รวมค่าใช้จ่าย / นิสติทัง้หมด  80 คน 8,496,000.00 
 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลกัสตูร / นิสิต 1 คน   106,200.00 
 รวมประมาณการค่าใช้จ่าย / นิสิต 1 คน / ต่อภาคเรียน   13,275.00 
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มศว  138  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 

 2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกว่า  
  6 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว  141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 
มศว  142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 
มศว  143  พลงังานทางเลือก        3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 
มศว  144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 
มศว  145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 
มศว  341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต    3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  15  หนว่ยกิต   
  3.1  วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว  151  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์      3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development 
มศว  251  มนษุย์กบัสงัคม        3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society 
มศว  252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต       3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 

  3.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
มศว  351  การพฒันาบคุลิกภาพ        3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 
มศว  352  ปรัชญาและกระบวนการคิด       3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 
 



 

 

 

14 

มศว  353  มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 353  Man, Reasoning and Ethics 
มศว  354  มนษุย์กบัสนัตภิาพ          3(2-2-5) 
SWU 354  Man and Peace 
มศว  355  พทุธธรรม         3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 
มศว  356  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา      3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 
มศว  357  ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity  
มศว  358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์       3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 
มศว  361  ประวตัิศาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม      3(2-2-5) 
SWU 361  History and Effects on Society 
มศว  362  มนษุย์กบัอารยธรรม        3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 
มศว  363  มนษุย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย     3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics, Government and Law 
มศว  364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์       3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 
มศว  365  หลกัการจดัการสมยัใหม่       3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 
มศว  366  จิตวิทยาสงัคม        3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 
มศว  367  กฎหมายทัว่ไป        3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 
มศว  371  ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรม และเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
SWU 371  Creativity, Innovation and Technology 
มศว  372  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน        3(2-2-5) 
SWU 372  Local  Wisdom 
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มศว  373  ภมูิลกัษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 373  Man and Community 
มศว  374  สมัมาชีพเพ่ือชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 
มศว  375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ          96 หน่วยกิต 
  1.  วิชาแกน      17 หน่วยกิต 

พลก 103  พืน้ฐานพลศกึษา  สขุศกึษา  นนัทนาการและกีฬา    2(2-0-4) 
PEC 103 Foundation of Physical Education, Health Education, Recreation and Sport 
พลก 105 พืน้ฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์     3(2-2-5) 
PEC 105  Foundation of Human Anatomy and Physiology 
พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 1      2(2-0-4) 
PER  101 Professional Ethics for Recreation I 
พลน 102 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 1     2(2-0-4) 
PER  102 English for Recreation I 
พลน 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2     2(2-0-4) 
PER 201 Professional Ethics for Recreation II 
พลน  202 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2     2(2-0-4) 
PER  202 English for Recreation II  
พลน  301 สถิตสิ าหรับนนัทนาการ        2(2-0-4) 
PER  301 Statistics for Recreation 
พลน 302 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 3     2(2-0-4) 
PER  302 English for Recreation III 
 

  2.  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ      43 หน่วยกิต 
พลน 111 นนัทนาการเบือ้งต้น        3(3-0-6) 
PER 111 Introduction to Recreation 
พลน 112 กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพในนนัทนาการ     2(1-2-3) 
PER 112 Physical Activities for Health in Recreation  
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พลน 113 การละเลน่พืน้เมือง        2(1-2-3) 
PER 113 Folk Activities  
พลน 211 จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ       3(3-0-6) 
PER 211 Psychology for Recreation  
พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือนนัทนาการ    2(1-2-3) 
PER 212 Information and Communication Technology for Recreation  
พลน 213 กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง      3(2-2-5) 
PER 213 Recreation Activity and Leisure Time Using   
พลน 214 นนัทนาการชมุชน        3(2-2-5) 
PER 214 Community Recreation    
พลน 215 การอยูค่า่ยพกัแรม        2(1-2-3) 
PER 215 Camping 
พลน 311 นนัทนาการกบัพฤติกรรมมนษุย์      3(2-2-5) 
PER 311 Recreation and Human Behavior 
พลน 312 เทคนิคการส่ือสารเพ่ือประสิทธิผลทางนนัทนาการ    3(2-2-5) 
PER 312 Communication Techniques For Recreation Effectiveness    
พลน 313 นนัทนาการในประชาคมอาเซียน       2(2-0-4) 
PER 313 Recreation in  ASEAN  
พลน 314 การแสดงและดนตรีในนนัทนาการ      2(1-2-3) 
PER 314   Performing Art and Music in Recreation  
พลน 315 โปรแกรมนนัทนาการ        3(3-0-6) 
PER 315 Recreation Program  
พลน 316 การจดัการแขง่ขนัเกมและกีฬา       3(2-2-5) 
PER 316 Game and Sport Competition Management  
พลน 317 ผู้น านนัทนาการ        3(2-2-5) 
PER 317  Recreation leadership  
พลป 111 วา่ยน า้           1(1-1-1) 
PEP 111 Swimming  
พลป 211 การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางน า้      1(1-1-1) 
PEP 211 Life Saving and Water Safety  
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พลส 316 การปฐมพยาบาล        2(1-2-3) 
PEH 316 First Aid 
 

  3.  วิชาชีพ        30  หน่วยกิต 
      3.1 วิชาชีพบังคับ        22 หน่วยกิต 
พลน 321 การจดัการนนัทนาการ            3(3-0-6) 
PER 321 Recreation Management  
พลน 322 นนัทนาการการทอ่งเท่ียว           2(1-2-3) 
PER 322 Recreation Tourism  
พลน 323 การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม           3(2-2-5) 
PER 323 Camp Leadership  
พลน 421 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ      2(1-2-3) 
PER 421  Areas and Recreational Facilities  
พลน 422 นนัทนาการในสถานศกึษา           2(2-0-4) 
PER 422 Campus Recreation   
พลน 423 นนัทนาการบ าบดัเบือ้งต้น           2(1-2-3) 
PER 423 Introduction to Therapeutic Recreation 
พลน 424 การวดัและประเมินผลทางนนัทนาการ          2(2-0-4) 
PER 424 Measurement and Evaluation in Recreation 
พลน 425 การวิจยัเบือ้งต้นทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 425 Introduction to Research in Recreation 
พลน 426 การจดัการตลาดทางนนัทนาการ         2(2-0-4) 
PER 426  Recreation Marketing Management 
พลน 427 สมัมนาในวิชาชีพนนัทนาการ       2(1-2-3) 
PER 427 Seminar in Recreation Professional   
 

    3.2  วิชาชีพเลือก          8  หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
พลน 231  นนัทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน         2(2-0-4) 
PER 231 Recreation for Children and Youth 
พลน 232 นนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ          2(2-0-4) 
PER 232 Recreation for the Aged 
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พลน 233  นนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ          2(2-0-4) 
PER 233  Recreation for Special Population 
พลน 234 ศลิปหตัถกรรมในนนัทนาการ           2(1-2-3) 
PER 234 Art and Craft in Recreation 
พลน 235 กิจกรรมนนัทนาการส าหรับอาสาสมคัร      2(2-0-4) 
PER 235 Recreation Activities for Volunteer    
พลน 331 กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง       2(1-2-3) 
PER 331 Outdoor Recreation Activity  
พลน 332  ธุรกิจนนัทนาการ        2(2-0-4) 
PER 332 Recreation Business  
พลน 333 การจดัการองค์การนนัทนาการ         2(2-0-4) 
PER 333 Recreation Organization Management   
พลน 431  หนว่ยงานบริการทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 431  Recreation Service Agencies 
พลน 432 การจดังานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ      2(2-0-4) 
PER 432 Festivals and Special Events Management 
พลน 433 การประชาสมัพนัธ์ทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 433 Public Relations for Recreation 
  

4.  วิชาการฝึกงานวิชาชีพ        6  หน่วยกิต 
  ก าหนดให้นิสิตฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับนันทนาการ   

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินโครงการฝึกงานวิชาชีพ โดยนิสิตจะเลือกลงทะเบียน
เรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
พลน 441 สหกิจศกึษา          6(0-18-6) 
PER 441 Cooperative Education 
พลน 442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       6 (0-18-6) 
PER 442   Field Experience 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในคณะพลศึกษาหรือคณะอ่ืนได้ตาม

ความสนใจ  ท่ีเปิดสอนภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความหมายของรหัสวิชา และเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต 
  พลก  และ  PEC      หมายถึง  รายวิชาแกนของคณะพลศกึษา   
  พลป  และ  PEP      หมายถึง  รายวิชากีฬาและกิจกรรมของคณะพลศกึษา 
  พลส  และ  PEH      หมายถึง  รายวิชาในหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ 
  พลน  และ  PER     หมายถึง  รายวิชาในหลกัสตูรผู้น านนัทนาการ 
  เลขรหสัวิชาตวัแรก หมายถึง  ชัน้ปีท่ีเปิดสอน 
  เลขรหสัวิชาตวักลาง  หมายถึง  กลุม่วิชา ตอ่ไปนี ้
   เลข 0     หมายถึง  วิชาแกน  
   เลข  1    หมายถึง  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
   เลข  2     หมายถึง  วิชาชีพบงัคบั 
   เลข  3     หมายถึง  วิชาชีพเลือก 
   เลข  4     หมายถึง  วิชาการฝึกงานวิชาชีพ 
  เลขรหสัวิชาตวัสดุท้าย หมายถึง  ล าดบัรายวิชาในหมวดวิชาของตวักลาง 
  เลขนอกวงเล็บ   หมายถึง  จ านวนหนว่ยกิตทัง้หมดของรายวิชานัน้ 
  เลขในวงเล็บตวัท่ี 1   หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
  เลขในวงเล็บตวัท่ี 2   หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตักิาร 
  เลขในวงเล็บตวัท่ี 3  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
  แผนการศกึษาในหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ  แบง่เป็นแผนการ

ศกึษาส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศกึษา และแผนการศกึษาส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดงันี ้
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แผนการเรียนส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วย
กิต 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 
3(2-2-5)  

วชิาบังคับ 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 

 
3(2-2-5) 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                  การส่ือสาร 2  

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5)  มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1  มศว 141 ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ (มศว เลือก) 3(3-2-5) มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 3(2-2-5) 

พลก 103 พืน้ฐานทางพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการฯ 
พลก 105 พืน้ฐานกายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของ 
                มนษุย์ 
พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวชิาชีพ  
               นนัทนาการ 1 
พลป 111 วา่ยน า้ 

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

พลน 102 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพนนัทนาการ 1 
พลน 111 นนัทนาการเบือ้งต้น 
พลน 112 กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพในนนัทนาการ 
พลน 113 การละเล่นพืน้เมือง 
 

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

    
รวม 17 นก. รวม 18 นก. 

 
ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ 
พลก 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวชิาชีพ 
               นนัทนาการ 2 
พลน 211 จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ 
พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
               เพ่ือนนัทนาการ 
พลป 211 การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน า้ 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี 
 

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

วชิาบังคับ 
มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
พลน 202 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพนนัทนาการ 2 
พลน 213 กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง 
พลน 214 นนัทนาการชมุชน 
พลน 215 การอยู่คา่ยพกัแรม 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี  

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

รวม 17  นก. รวม 17 นก. 
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ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
มศว 371 ความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรม และ 
               เทคโนโลยี (มศว เลือก) 
พลน 301 สถิตสิ าหรับนนัทนาการ  
พลน 311 นนัทนาการกบัพฤติกรรมมนษุย์ 
พลน 312 เทคนิคการส่ือสารเพ่ือประสิทธิผล 
               ทางนนัทนาการ 
พลน 321  การจดัการนนัทนาการ 
พลน 322 นนัทนาการการทอ่งเท่ียว 
พลน 313 นนัทนาการในประชาคมอาเซียน 
พลส 316 การปฐมพยาบาล 

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

วชิาบังคับ 
มศว 351 การพฒันาบคุลิกภาพ (มศว เลือก) 
พลน 302 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพ 
                นนัทนาการ 3 
พลน 314 การแสดงและดนตรีในนนัทนาการ 
พลน 315 โปรแกรมนนัทนาการ 
พลน 316 การจดัการแข่งขนัเกมและกีฬา 
พลน 317 ผู้น านนัทนาการ 
พลน 323 การเป็นผู้น าค่ายพกัแรม 
 

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

รวม 20  นก. รวม 19 นก. 
 

ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
พลน 441 สหกิจศกึษา 
 

 
6(0-18-6) 
 

วชิาบังคับ 
พลน 421 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกฯ 
พลน 422 นนัทนาการในสถานศกึษา 
พลน 423 นนัทนาการบ าบดัเบือ้งต้น 
พลน 424 การวดัและประเมินผลทางนนัทนาการ 
พลน 425  การวิจยัเบือ้งต้นทางนนัทนาการ 
พลน 426 การจดัการตลาดทางนนัทนาการ 
พลน 427 สมัมนาในวชิาชีพนนัทนาการ 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี 

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

รวม 6  นก. รวม 18 นก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

22 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วย
กิต 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 
3(2-2-5)  

วชิาบังคับ 
มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพ 

 
3(2-2-5) 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                  การส่ือสาร 2  

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5)  มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1  มศว 141 ทกัษะการเรียนรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
มศว 142 วทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาฯ (มศว เลือก) 3(3-2-5) มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 3(2-2-5) 

พลก 103 พืน้ฐานทางพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการฯ
พลก 105 พืน้ฐานกายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของ 
                มนษุย์ 
พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวชิาชีพ  
               นนัทนาการ 1 
พลป 111 วา่ยน า้ 

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

พลน 102 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพนนัทนาการ 1 
พลน 111 นนัทนาการเบือ้งต้น 
พลน 112 กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพในนนัทนาการ 
พลน 113 การละเล่นพืน้เมือง 
 

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

    
รวม 17 นก. รวม 18 นก. 

 
ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วชิาบังคับ  
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ 
พลก 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวชิาชีพ 
               นนัทนาการ 2 
พลน 211 จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ 
พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
               เพ่ือนนัทนาการ 
พลป 211 การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน า้ 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี 
 

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

วชิาบังคับ 
มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม 
พลน 202 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพนนัทนาการ 2 
พลน 213 กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง 
พลน 214 นนัทนาการชมุชน 
พลน 215 การอยู่คา่ยพกัแรม 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี  

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

รวม 17  นก. รวม 17 นก. 
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ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ  
มศว 371 ความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรม และ 
               เทคโนโลยี (มศว เลือก) 
พลน 301 สถิตสิ าหรับนนัทนาการ  
พลน 311 นนัทนาการกบัพฤติกรรมมนษุย์ 
พลน 312 เทคนิคการส่ือสารเพ่ือประสิทธิผล 
               ทางนนัทนาการ 
พลน 321  การจดัการนนัทนาการ 
พลน 322 นนัทนาการการทอ่งเท่ียว 
พลน 313 นนัทนาการในประชาคมอาเซียน 
พลส 316 การปฐมพยาบาล 

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

วชิาบังคับ 
มศว 351 การพฒันาบคุลิกภาพ (มศว เลือก) 
พลน 302 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพ 
                นนัทนาการ 3 
พลน 314 การแสดงและดนตรีในนนัทนาการ 
พลน 315 โปรแกรมนนัทนาการ 
พลน 316 การจดัการแข่งขนัเกมและกีฬา 
พลน 317 ผู้น านนัทนาการ 
พลน 323 การเป็นผู้น าค่ายพกัแรม 
 

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

รวม 20  นก. รวม 19 นก. 

 
 

ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ชัน้ปีที่ 4  ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วชิาบังคับ 
พลน 421 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกฯ 
พลน 422 นนัทนาการในสถานศกึษา 
พลน 423 นนัทนาการบ าบดัเบือ้งต้น 
พลน 424 การวดัและประเมินผลทางนนัทนาการ 
พลน 425  การวิจยัเบือ้งต้นทางนนัทนาการ 
พลน 426 การจดัการตลาดทางนนัทนาการ 
พลน 427 สมัมนาในวชิาชีพนนัทนาการ 
พลน xxx วชิาชีพเลือก 
xxx วชิาเลือกเสรี 

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

วชิาบังคับ 
พลน 442 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

 
6(0-18-0) 
 
 

รวม 18 นก. รวม 6 นก. 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา 
  - ภาษาไทย 
มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5) 
SWU 111  Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ สรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการส่ือสาร ฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน์       3(2-2-5) 
SWU 112  Thai Literary Review 

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงาน
วรรณกรรม  ทัง้นีโ้ดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
  - ภาษาต่างประเทศ 
มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication I  

พฒันาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทกัษะภาษาด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาองักฤษไปใช้ในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็น
พืน้ฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาตอ่ไป 
 
มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication II 

พฒันาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการส่ือสารในยุคโลกาภิวตัน์ โดยฝึกทกัษะภาษา
ด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย  สง่เสริมการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนบัสนนุให้น าภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเองและสงัคม 
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มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1     3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication I 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรียนรู้
ภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพฒันาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัและในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพฒันาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทย
และสงัคมโลก 
 
มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2     3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication II 

พฒันาทักษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เพิ่มพูน
ทกัษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ  พฒันาการน าเสนอข้อมลูและ
ความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน 
น าความสามารถทางภาษาและการจดัการกระบวนการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาตนให้เป็นผู้ เรียน
ภาษาแบบยัง่ยืน 

 
มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 131  French for Communication I  

ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  เพ่ือ
เป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 132  French for Communication II 

บรุพวิชา : มศว 131 
ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วยส่ือ
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสงูขึน้ 
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มศว 133  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 133  German for Communication I 

ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และเขียน 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือ
เป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
มศว 134  ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 134  German for Communication II 

บรุพวิชา : มศว 133 
ศึกษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วยส่ือ
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 
มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 135  Chinese for Communication I 

ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็น
พืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
มศว 136  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 136  Chinese for Communication II 

ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 
มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1       3(2-2-5) 
SWU 137  Japanese for Communication I 

ศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน  เพ่ือ
เป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2       3(2-2-5) 
SWU 138  Japanese for Communication II 

ศกึษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ตอ่จากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้
และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  ด้วยส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
SWU 141  Information Literacy Skills 

ศกึษาความส าคญัของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พฒันาทกัษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมลู  การ
ใช้ซอฟท์แวร์ตา่ง ๆ  และการจดัการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึก
ทกัษะการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ  โดยตระหนกัในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอ่บคุคลและสงัคม รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
มศว 142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
SWU 142  Science for Life Quality Development and Environment 

ศกึษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต์ และเทคโนโลยี ศกึษาระบบนิเวศวิทยา
เพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งสมดลุ  รวมทัง้ศกึษาผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลกูฝังให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน 

 
มศว 143  พลงังานทางเลือก        3(2-2-5) 
SWU 143  Alternative Energy 

ศกึษาผลกระทบจากการใช้พลงังานกระแสหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือนกระจก 
และความไมย่ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคญัของการใช้พลงังานทางเลือก  การปรับระบบคิด
หรือกระบวนทศัน์ท่ีมีตอ่การจดัการพลงังานให้มีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีความยัง่ยืนของชมุชนมากกวา่
เปา้หมายทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  การสร้างภมูิคุ้มกนัให้เกิดขึน้ในระบบพลงังาน  การสร้างภมูิปัญญา
และเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เพ่ือส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตท่ีสนัติสขุและยัง่ยืน 
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มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       3(2-2-5) 
SWU 144  Mathematics in Daily Life 

ศกึษาคณิตศาสตร์กบัการใช้เหตผุล  ความรู้ทางสถิต ิ คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  คณิตศาสตร์กบั
ศลิปะ  คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตผุล  การ
เรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 

 
มศว 145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 

ศกึษาหลกัการและแนวคิดของสขุภาวะแบบองค์รวม  การบรูณาการแนวคิดดงักล่าวเข้ากบัวิถีชีวิต  
โดยเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพสว่นบคุคลของนิสิต  ให้สามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายและคณุภาพชีวิต
ของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

 
มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต    3(2-2-5) 
SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

ศกึษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็นความจริงของธรรมชาต ิเชน่ ทฤษฎีของกาลิเลโอ  กฎของ   
นิวตนั ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลงังาน ทฤษฎีสมัพนัธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม้ ทฤษฎีเทอร์โม
ไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาต ิพลงังาน และความจริงแท้ของจติ 

 
3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์    

มศว 151  การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์      3(2-2-5) 
SWU 151  General Education for Human Development 

ศกึษาความหมาย ความส าคญั และคณุคา่ของวิชาศกึษาทัว่ไป ทัง้ทางด้านมนษุยศาสตร์  
สงัคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศลิป์  โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  การแสวงหา
ความรู้  การพฒันาจิตใจ  การพฒันาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

 
มศว 251  มนษุย์กบัสงัคม        3(2-2-5) 
SWU 251  Man and Society  

ศกึษาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์และสงัคม ทัง้สงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมุง่ให้ผู้ เรียนมีความ
เข้าใจในพฤติกรรมของมนษุย์ และน าความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เทา่ทนัสงัคม มีความรับผิดชอบ มีความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคณุธรรมจริยธรรม  ซาบซึง้ในวฒันธรรม ศลิปะ และอารยธรรมของมนษุย์  มีจิตส านึกในการ
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อยูร่่วมกนัในสงัคมและธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมอยา่งสนัต ิตระหนกัในหน้าท่ีรับผิดชอบและบทบาทท่ีพึงมีในฐานะ
พลเมืองและสมาชิกของสงัคม   

 
มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 
SWU 252  Aesthetics for Life 

ศกึษาแนวคดิทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคณุคา่ของสนุทรียะท่ีมีตอ่การ
ด ารงชีวิต ศกึษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบรูณาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศลิปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม  
สนุทรียะท่ีผสานสมัพนัธ์กบับริบทสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม โดยมุง่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่ือและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว 351  การพฒันาบคุลิกภาพ        3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 

ศกึษาและพฒันาบคุลิกภาพทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินยั รู้
กาลเทศะ ทัง้ในโลกส่วนตวั ครอบครัว ชมุชนและสงัคม ทา่มกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมความ
เป็นไทยทา่มกลางกระแสสงัคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคดิ       3(2-2-5) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

ศกึษาแนวคดิและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบรูณาการ ทัง้กระแสตะวนัออกและตะวนัตก พฒันาการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิต สงัคม ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม เพื่อการด าเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม มีเหตผุล มีอดุมการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม 

 
มศว 353  มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม      3(2-2-5) 
SWU 353  Man, Reasoning and Ethics 

ศกึษาการใช้เหตผุลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอยา่งมีเหตผุล  ตลอดจนเป็น
ผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม เหตผุลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ผู้ อ่ืน และบริบทท่ีเก่ียวข้อง ด้วยส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มศว 354  มนษุย์กบัสนัตภิาพ          3(2-2-5) 
SWU 354  Man and Peace 

ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัสนัตภิาพและการจดัการความขดัแย้งในชีวิตครอบครัว ชมุชน สงัคม ศกึษาหลกั
สนัตธิรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบตัขิอง
ผู้ ท่ีมีอดุมการณ์  ท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพ และสนัตสิขุของมวลมนษุยชาต ิ 

 
มศว 355  พทุธธรรม          3(2-2-5) 
SWU 355  Buddhism 

ศกึษาภมูิปัญญาและกระบวนการคดิจากพทุธธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตบนฐานพทุธธรรม  ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสูก่ารด าเนินชีวิตท่ีมี
ศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินยัและสนัตสิขุ 

 
มศว 356  วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา      3(2-2-5) 
SWU 356  Literature for Intellectual Powers 

ศกึษาแนวคดิ คณุคา่ และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศกึษาในเชิงคดิ วิเคราะห์ท่ี
ก่อให้เกิดพลงัปัญญา  พลงัจินตนาการ และพลงัในการด าเนินชีวิต อนัจะชว่ยพฒันาการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม มี
ระเบียบวินยัและอดุมการณ์  

 
มศว 357  ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
SWU 357  Art and Creativity  

ศกึษา ค้นคว้าเก่ียวกบัพลงัความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและสนุทรียะใน
งานศลิปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อนัจะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวนั ทัง้นี ้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 

 
มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์       3(2-2-5) 
SWU 358  Music and Human Spirit 

ศกึษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและร่วมสมยั
ดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีท่ีพฒันาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของ
วฒันธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มศว 361  ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม      3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล  ท่ีพัฒนาจาก
กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนสงัคม ประวตัิศาสตร์การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ 
ศลิปวฒันธรรม 

 
มศว 362  มนษุย์กบัอารยธรรม        3(2-2-5) 
SWU 362  Man and Civilization 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตัง้แต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน  
ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของโลกปัจจบุนั  รวมทัง้การศกึษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัอารยธรรมไทย  ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของอารยธรรมโลก 

 

มศว 363  มนษุย์กบัการเมือง        3(2-2-5) 
SWU 363  Man and Politics 

ศกึษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง  การจดัระเบียบทางการเมือง  องค์กรท่ีใช้อ านาจ
การปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวตัทางการเมือง การ
บริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ
มนษุย์ มนษุย์ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 

 

มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์       3(2-2-5) 
SWU 364  Economy in Globalization 

ศกึษาพืน้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทและความสมัพนัธ์ของ
องค์กรธุรกิจท่ีมีผลตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั 

 

มศว 365  หลกัการจดัการสมยัใหม่       3(2-2-5) 
SWU 365  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลกัการจดัการ ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจดัการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจเก่ียวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการท่ี
เก่ียวข้องกบัคน ภาวะผู้น า การพฒันาองค์กร และการพฒันาสงัคมท่ีก้าวหน้าและสนัตสิขุ 
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มศว 366  จิตวิทยาสงัคม         3(2-2-5) 
SWU 366  Social Psychology 

ศกึษาจิตวิทยาพืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤตกิรรมของมนษุย์ พฤตกิรรมสงัคม  ตวัแปรตา่งๆทางสงัคมท่ี
ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสงัคม  กระบวนการต่างๆทางสงัคม เจตคต ิ
การรับรู้ทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการส่ือสาร 
การโฆษณาชวนเช่ือ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม  

 
มศว 367  กฎหมายทัว่ไป        3(2-2-5) 
SWU 367  Legal Studies 

ศกึษาวิวฒันาการของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัศีลธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดบัชัน้ และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมายส าคญัท่ีจ าเป็นต้องรู้ในการ
ด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือท่ีหลากหลาย  

 
มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กบันวตักรรมและเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
SWU 371  Creativity, Innovation and Technology 

ศกึษาค้นคว้าและฝึกปฏิบตัิกระบวนการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการตา่งๆ การจดัการ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีชมุชนซึง่เก่ียวข้องกบัเกษตรกรรม วิศวกรรม 
ศลิปหตัถกรรม ธุรกิจชมุชน ความสมัพนัธ์กบัชมุชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ ส่ือท่ีหลากหลาย 

 
มศว 372  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน        3(2-2-5) 
SWU 372  Local Wisdom 

ศกึษาและค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาชมุชน ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ 
การพฒันาด้วยการกระท าและปฏิสมัพนัธ์ในชมุชน ภมูิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน ภมูิปัญญาในการอยู่
ร่วมกบัธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาในการแสวงหาคณุคา่และตวัตนในความเป็นมนษุย์ โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  

 

มศว 373  ภมูิลกัษณ์ชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 373  Man and Community 

ศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ิน ลักษณะเฉพาะ และ
ความผสานสมัพนัธ์ในชุมชนในบริบทของพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีทางวฒันธรรม และพืน้ท่ีทางชาติพนัธุ์ บน
ฐานของคณุธรรม จริยธรรมและความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
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มศว 374  สมัมาชีพชมุชน        3(2-2-5) 
SWU 374  Ethical Careers for Community 

ศกึษาค้นคว้าและพฒันาสมัมาชีพในชมุชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพท่ีเข้มแข็ง ปลกูฝัง สร้างส านึก และสร้าง
ความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี 
ศลิปวฒันธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  

 
มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน      3(2-2-5) 
SWU 375  Good Governance in Community Management 

ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบตัิธรรมาภิบาลการบริหารจดัการชุมชน บริหารจดัการบน
ความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อ
บทบาทและหน้าท่ีเพ่ือกานพฒันาตนเอง ครอบครัว และชมุชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และส่ือท่ีหลากหลาย 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  วิชาแกน 

พลก 103  พืน้ฐานพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการและกีฬา     2(2-0-4)   
PEC 103  Foundation of Physical Education, Health Education, Recreation and Sport 

ศกึษา วิเคราะห์และเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  และความสมัพนัธ์ของสขุศกึษา  
พลศกึษา  นนัทนาการ และกีฬา  ตลอดจนเข้าใจประวตัิและปรัชญาของสาขาวิชา บทบาท  ของวิชาชีพ 
ในสงัคม  โอกาสในการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จสาขาวิชา 
 
พลก 105  พืน้ฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์     3(2-2-5) 
PEC 105  Foundation of Human Anatomy and Physiology   

ศกึษา วิเคราะห์ โครงสร้าง หน้าท่ี กลไกการท างาน และการควบคมุอวยัวะและระบบตา่ง ๆของมนษุย์ 
การท างานของระบบตา่ง ๆ ในภาวะปกต ิได้แก่ ระบบผิวหนงั ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท
และอวยัวะสมัผสัพิเศษ ระบบหวัใจและไหลเวียนโลหิต รวมทัง้การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่งๆ  
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พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 1      2(2-0-4) 
PER  101 Professional Ethics for Recreation I 
 ศกึษา วิเคราะห์ความหมาย  ความส าคญัเก่ียวกบัจริยศาสตร์  คณุคา่ของจริยธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพนนัทนาการ  ปลกูจิตส านกึท่ีดี  มีความประพฤตแิละการปฏิบตัท่ีิมีคณุธรรมตามคา่นิยมของ
สงัคมไทย 
 
พลน 102 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 1     2(2-0-4) 
PER 102 English for Recreation I 

ศกึษา วิเคราะห์หลกัไวยากรณ์พืน้ฐานเพ่ือการใช้งานในวิชาชีพ  เรียนรู้การใช้ศพัท์เก่ียวกบันนัทนาการ  
ฝึกอา่น ฟัง และพดู เพ่ือส่ือสาร 

 
พลน 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2     2(2-0-4) 
PER 201  Professional Ethics for Recreation II 

ศกึษา วิเคราะห์และเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพนนัทนาการ  เข้าใจทฤษฎีการพฒันาจริยธรรม การพฒันา
จริยธรรมในแนวพุทธ  การพฒันาตนให้เป็นผู้ มีจริยธรรมและมีคณุภาพ  เสริมสร้างจิตส านึก จิตสาธารณะและ
จิตบริการ  สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนและสงัคมได้  สามารถประสบความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ   
 
พลน  202 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2     2(2-0-4) 
PER  202 English for Recreation II   

ศึกษา วิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ นันทนาการ   
ฝึกอา่นบทคดัยอ่  สิ่งพิมพ์  และต าราภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาชีพ 

 
พลก 301  สถิตสิ าหรับนนัทนาการ       2(2-0-4) 
PEC 301  Statistics for Recreation  

ศึกษา วิเคราะห์หลักเบือ้งต้นและประโยชน์ของสถิติประยุกต์ส าหรับนันทนาการ โดยศึกษาเก่ียวกับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจงความถ่ีของข้อมลูการน าเสนอข้อมลู  การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วดัการกระจายความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจกแจงการสุ่มตวัอย่างและการประมาณ
คา่ประชากร การทดสอบสมมติฐานการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบความสมัพนัธ์ การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่ายสถิตไิมอิ่งพารามิเตอร์ การค านวณขนาดตวัอยา่ง  
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พลน 302 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 3     2(2-0-4) 
PER 302 English for Recreation III 

ศกึษา วิเคราะห์การใช้ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นผู้น านนัทนาการ เน้นทกัษะการฟังและการพูดเ พ่ือ
ส่ือสารอย่างเป็นทางการ  ฝึกอ่านและเขียนค าแนะน าเก่ียวกบันนัทนาการ ตลอดจนอ่านงานวิจยัและบทความ  
ในสาขาวิชาชีพ 
 

     2.2  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
พลน 111  นนัทนาการเบือ้งต้น        3(3-0-6) 
PER 111  Introduction to Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ ประวตัิ ปรัชญาและแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อนนัทนาการ ความหมาย คุณลกัษณะ  
ความมุ่งหมาย คณุคา่ ธรรมชาติ ของนนัทนาการ แรงจงูใจท่ีท าให้มนษุย์เข้าร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ ขอบข่าย
ของนนัทนาการ ตลอดจนการท ากิจกรรมในเวลาวา่ง 
 
พลน 112  กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพในนนัทนาการ     2(1-2-3) 
PER 112  Physical Activities for Health in Recreation  

ศึกษา วิเคราะห์หลักการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพในนันทนาการ  เพ่ือส่งเสริม
สขุภาพให้เหมาะสมกบัแตล่ะกลุม่บคุคล   

 
พลน 113 การละเลน่พืน้เมือง        2(1-2-3) 
PER 113  Folk Activities   

ศกึษา วิเคราะห์ ประวตัแิละประเภทของกิจกรรมการละเล่นพืน้เมืองและกีฬาพืน้เมืองของภาคตา่งๆ ของ
ไทย พฒันาการกิจกรรมการละเล่นให้เหมาะสมตามยคุสมยัและเหมาะสมกบักลุ่มบคุคล  และการประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางนนัทนาการ 
 
พลน 211  จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ        3(3-0-6) 
PER 211  Psychology for Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ขอบข่ายและความเป็นมาแห่งแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการทาง
จิตวิทยาท่ีน ามาประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ในกิจกรรมนนัทนาการ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมบคุคลและ
สงัคม การสร้างแรงจงูใจ การสร้างความสมัพนัธ์ในกลุม่และหนว่ยงาน ตลอดจนการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 
 



 

 

 

36 

พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือนนัทนาการ    2(1-2-3) 
PER 212 Information and Communication Technology for Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางนันทนาการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองค์กรทางนันทนาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือความบันเทิงในเวลาว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ทางนันทนาการ ส่ือ
ออนไลน์ ดิจิตอลมีเดีย แหล่งสารสนเทศทางนันทนาการ  วินัย มารยาท และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนนัทนาการ  

 
พลน 213  กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง      3(2-2-5) 
PER 213  Recreation Activity and Leisure Time Using  
  ศกึษา วิเคราะห์ ประวตั ิปรัชญา ความหมาย ความส าคญัและทฤษฎี แนวคิดพืน้ฐานของกิจกรรม
นนัทนาการและการใช้เวลาว่าง การใช้เวลาวา่งและนนัทนาการส าหรับบคุคลในสงัคม การให้บริการการใช้เวลา
วา่งและนนัทนาการ การใช้เวลาวา่งและนนัทนาการแตล่ะชว่งของชีวิต การจดัโปรแกรมนนัทนาการและการใช้
เวลาวา่ง การประเมิน การวางแผน การน าโปรแกรมไปใช้ การประเมินผลโปรแกรม 
 
พลน 214  นนัทนาการชมุชน        3(2-2-5) 
PER 214  Community Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ขอบข่ายและระเบียบวิธีการของสังคมวิทยาชุมชน  ลักษณะของสงัคม 
ชุมชนด้านประชากร สถาบัน องค์กรทางสังคม  ขอบข่ายนันทนาการในชุมชน  การจัดนันทนาการบริการ
นนัทนาการชมุชนอยา่งมีสว่นร่วมเพื่อให้ชมุชนเข็มแข็งอยา่งยัง่ยืน  
 
พลน 215  การอยู่คา่ยพกัแรม        2(1-2-3) 
PER 215  Camping 

ศึกษา วิเคราะห์ ประวตัิและวิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่าง ๆ คุณค่าของค่ายพักแรมในด้าน
พฒันาบคุคล ด้านการพกัผอ่นหย่อนใจ ประเภทของคา่ยพกัแรม องค์การท่ีจดัคา่ยพกัแรมการปฏิบตัิตนเป็นชาว
คา่ยท่ีดีและการจดัการด าเนินการคา่ยพกัแรมโดยสงัเขป 

 
พลน 311  นนัทนาการกบัพฤตกิรรมมนษุย์       3(2-2-5) 
PER 311  Recreation and Human Behavior 

ศกึษา วิเคราะห์  ความหมาย ประเภท ความส าคญั และวิธีการการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจยัและ
ความสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่งๆท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมมนษุย์ กลไกลการเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรม พฤตกิรรม
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และความแตกต่างของกลุ่มวัย พฤติกรรมมนุษย์ทางนันทนาการ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการในการจัดกิจกรรม
นนัทนาการให้แก่บคุคลกลุม่ตา่งๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
พลน 312 เทคนิคการส่ือสารเพ่ือประสิทธิผลทางนนัทนาการ    3(2-2-5) 
PER 312 Communication Techniques For Recreation Effectiveness    

ศกึษา วิเคราะห์ หลกัการและเทคนิคในการส่ือสาร การใช้ถ้อยค า การพดูและการเขียนเพ่ือประสิทธิผล   
การวิเคราะห์ผู้ ฟังและผู้ อ่าน  การพูดและเขียนในโอกาสต่างๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้ อ่ืน   
เน้นการพดูและการเขียนเพ่ือน าไปใช้ได้จริงและเกิดเพ่ือประสิทธิผลในวิชาชีพนนัทนาการ   
 
พลน 313 นนัทนาการในประชาคมอาเซียน       2(2-0-4) 
PER 313 Recreation in  ASEAN           

ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและประเภทของกิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาว่าง  พร้อมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบั การจดับริการนนัทนาการ สภาพปัญหาในการด าเนินงาน และลกัษณะของหนว่ยงานบริการทาง
นนัทนาการของประเทศตา่งๆ ในประชาคมอาเซียน  

 
พลน 314  การแสดงและดนตรีในนนัทนาการ      2(1-2-3) 
PER 314  Performing Art and Music for Recreation  

ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เบือ้งต้น คณุค่าของศิลปะการแสดงและการดนตรีในนนัทนาการ องค์ประกอบ
ของการจดัการแสดงและดนตรี การก าหนดโปรแกรมการเขียนบท การจดัเวที แสง เสียง การล าดบัรายการ การ
เป็นพิธีกร  การด าเนินรายการ  การประเมินผล ปัญหาและอปุสรรคในการจดัและด าเนินงาน 
 
พลน 315  โปรแกรมนนัทนาการ        3(3-0-6) 
PER 315  Recreation Program 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของโปรแกรมนันทนาการ องค์ประกอบการจัด
โปรแกรมนนัทนาการ วิธีจดัและด าเนินงานโปรแกรมนนัทนาการ  การประเมินผลโปรแกรมนนัทนาการ  

 
พลน 316  การจดัการแขง่ขนัเกมและกีฬา       3(2-2-5) 
PER 316  Game and Sport Competition Management 

ศกึษา วิเคราะห์ ประวตัิ คณุค่า  การแจกแจงทกัษะของเกมและกีฬา  การเป็นผู้น าและจดักิจกรรมเกม
และกีฬาพืน้ฐาน  วิธีการจดัการแขง่ขนัแบบตา่ง ๆ  ประยกุต์การจดัการแขง่ขนักบัการน าเกมและกีฬา 
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พลน 317  ผู้น านนัทนาการ        3(2-2-5) 
PER 317  Recreation Leader  

ศึกษา วิเคราะห์ การเป็นผู้ น าประเภทต่างๆ  ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ น ากับผู้ ตาม 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเป็นผู้ น าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของผู้ น านันทนาการท่ีดี  ผู้ น าตามแบบสังคม
ประชาธิปไตย    วิธีการน าและบริหารจดัการนนัทนาการในรูปแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ
และปฏิบัติการน าไปใช้  รวมทัง้การสังเกตธรรมชาติ  ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการด้านนันทนาการของ
บคุคล  กลุ่มบคุคลในระดบัวยัตา่งๆ เพ่ือสามารถจดักิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  และฝึกปฏิบตัิการเขียนโครงการ
นนัทนาการเพ่ือน าเสนอและด าเนินโครงการนนัทนาการในสถาบนัหรือหน่วยงานตา่งๆ  
 
พลป 111  วา่ยน า้          1(1-1-1) 
PEP 111  Swimming  

ศกึษา วิเคราะห์ ประวตั ิประโยชน์ของกีฬาวา่ยน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาวา่ยน า้ การวา่ยทา่ตา่ง 
ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความ
ปลอดภยัในการเลน่กีฬาวา่ยน า้ 

 
พลป 211  การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางน า้      1(1-1-1) 
PEP 211  Life Saving and Water Safety  

ศกึษา วิเคราะห์ ความส าคญั ประโยชน์ของการชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางน า้ ทกัษะการชว่ยชีวิต
และความปลอดภยัทางน า้ ข้อควรระวงัในการเลน่น า้หรือกิจกรรมทางน า้การผายปอดและกระตุ้นหวัใจ การเก็บ
รักษาอปุกรณ์  

 
พลส 316  การปฐมพยาบาล        2(1-2-3) 
PEH 316  First Aid  

ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิการประเมินภาวะสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นกรณี
อบุตัิเหตแุละการเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนน าส่งแพทย์  การดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีบ้าน  การฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วย  วิธีใช้ยา
โดยเฉพาะยาสามญัประจ าบ้านและยาท่ีใช้บรรเทาอาการหรือเพ่ือการรักษาโรคเบือ้งต้น  การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ยาท่ี
ถกูต้องหลบัพบแพทย์ 
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2.3 วิชาชีพ   
  - วิชาชีพบังคับ  
 
พลน 321 การจดัการนนัทนาการ        3(3-0-6) 
PER 321  Recreation Management 
  ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและทฤษฎี แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการ
นันทนาการ สมมรรถนะการท างานนันทนาการ การให้บริการนันทนาการ กิจกรรมหลักทางการจัดการ
นนัทนาการ ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ การตลาดนันทนาการ การติดต่อส่ือสาร การจดัการทรัพยากร
มนษุย์  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 
พลน 322  นนัทนาการการทอ่งเท่ียว       2(1-2-3) 
PER 322  Recreation Tourism 

ศกึษา วิเคราะห์ ประวตั ิคณุคา่ ธรรมชาติและระบบการท่องเท่ียว สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัภายในและ
ตา่งประเทศ   กฎหมายการท่องเท่ียว หลกัการการจดักิจกรรมนนัทนาการการท่องเท่ียว การเป็นผู้น า การผลิต
โปรแกรมนนัทนาการในการทอ่งเท่ียว การประชาสมัพนัธ์ การจดับริการความสะดวก  การรักษาความปลอดภยั 
การตดิตามผล 
 
พลน 323 การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม       3(2-2-5) 
PER 323 Camp Leadership  

ศกึษา วิเคราะห์ วิธีการน ากิจกรรมในคา่ยพกัแรม  การวางแผนและปฏิบตักิารในการเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม 
ศกึษารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมในค่ายพกัแรม วิธีการสร้างโปรแกรม การจดัและด าเนินงานคา่ยพกัแรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
พลน 421 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกทางนนัทนาการ      2(1-2-3) 
PER 421  Areas and Recreational Facilities  
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย รูปแบบ การจดัการ ประเภทของพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนันทนาการ  ทัง้ในร่ม กลางแจ้ง ท่ีเป็นสิ่งปลูกสร้างและพืน้ท่ีทางธรรมชาติ และแนวทางในการ
พฒันา  
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พลน 422 นนัทนาการในสถานศกึษา       2(2-0-4) 
PER 422 Campus Recreation  

ศกึษา วิเคราะห์ ความหมาย ความมุ่งหมาย คณุคา่ ประเภทของกิจกรรมนนัทนาการในสถานศกึษา การ
จัดและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา การเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา และการ
พฒันากิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมกบัสถานศกึษา  

 
พลน 423  นนัทนาการบ าบดัเบือ้งต้น       2(1-2-3) 
PER 423  Introduction to Therapeutic recreation 

ศกึษา วิเคราะห์ ความหมาย ประวตั ิคณุคา่ของนนัทนาการบ าบดั กระบวนการจดันนัทนาการบ าบดั 
กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการบ าบดัฟืน้ฟผูู้ เจ็บป่วยทัง้ทางกาย  จิตใจและอารมณ์ 
 
พลน 424 การวดัและประเมินผลทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 424  Measurement and Evaluation in Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ แบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินผลทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการใช้และสร้าง
แบบทดสอบทางนนัทนาการ  การวิเคราะห์โดยใช้วิธีสถิตเิบือ้งต้น 

 
พลน 425 การวิจยัเบือ้งต้นทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 425 Introduction to Research in Recreation 

ศึกษา วิเคราะห์ การวิจัยเบือ้งต้น  พืน้ฐานทางการวิจัยประเภทต่าง ๆ ระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือ
ประยกุต์ใช้ในการวิจยัทางนนัทนาการ   
 
พลน 426 การจดัการการตลาดทางนนัทนาการ       2(2-0-4) 
PER 426 Recreation Marketing Management 
  ศกึษา วิเคราะห์ เก่ียวกับแนวคิดการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจทางนนัทนาการ การวางแผนการตลาด 
ระบบสารสนเทศการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซือ้ การวิเคราะห์การแข่งขนัทางการตลาด 
การตลาดเปา้หมาย การจดัการสว่นประสมการตลาด การจดัองค์การ การประเมินผลและการควบคมุ ตลอดจน
แนวโน้มทางการตลาดในอตุสาหกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง 
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พลน 427 สมัมนาในวิชาชีพนนัทนาการ       2(1-2-3) 
PER 427 Seminar in Recreation Professional   

ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพนันทนาการ ผู้ น านันทนาการ การจัดนันทนาการ 
ตลอดจนปัญหาท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพนนัทนาการ  โดยให้มีการศกึษา น าเสนอ และอภิปรายร่วมกนั 
 

 - วิชาชีพเลือก  
พลน 231  นนัทนาการส าหรับเดก็และเยาวชน      2(2-0-4) 
PER 231  Recreation for Children and Youth 

ศกึษา วิเคราะห์ การพฒันาการทัง้ทางร่างกาย จิตใจ ความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชน ลกัษณะ
กิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน การจดักิจกรรมนนัทนาการและ
การฝึกเป็นผู้น า กิจกรรมนนัทนาการส าหรับเดก็และเยาวชน 

 

พลน 232  นนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ       2(2-0-4) 
PER 232  Recreation for the Aged 

ศกึษา วิเคราะห์ ความหมาย และธรรมชาติของผู้สงูอาย ุการเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ ปัญหาและความ
ต้องการของผู้สงูอาย ุการดแูลผู้สงูอาย ุกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ส าหรับผู้สงูอาย ุการจดั
และด าเนินการนนัทนาการส าหรับผู้อาย ุ

 

พลน 233  นนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ       2(2-0-4) 
PER 233  Recreation for Special Population 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย และความมุ่งหมายของนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ  ประเภทและ
ลกัษณะของบคุคลพิเศษ ความต้องการทางนนัทนาการของบคุคลพิเศษ และกิจกรรมนนัทนาการท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่บคุคลพิการ การจดักิจกรรมนนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ 
 
พลน 234  ศลิปหตัถกรรมในนนัทนาการ       2(1-2-3) 
PES 234  Art and Craft in Recreation     

ศึกษา วิเคราะห์ คุณค่าของศิลปะต่อมนุษย์  ประเภทของศิลปหัตถกรรม  ศิลปะการประดิษฐ์  
การออกแบบ  การใช้เคร่ืองมือ  การประดษิฐ์  ศลิปะของสี  การวาดภาพ เพ่ือประยกุต์ใช้ในนนัทนาการ 
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พลน 235 กิจกรรมนนัทนาการส าหรับอาสาสมคัร      2(2-0-4) 
PER 235 Recreation Activities for Volunteer 

ศกึษา วิเคราะห์ กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาผู้ เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนนัทนาการเพ่ือสขุภาพ 
กิจกรรมนันทนาการเชิงกีฬา กิจกรรมนนัทนาการทางสังคม รวมทัง้กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ และศึกษา
ความเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่ใช้เวลาว่างในชมุชนและสงัคม  ตลอดจนประเด็น แนวโน้มของกิจกรรม
นันทนาการท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชนและสังคม รวมทัง้วิธีด าเนินการการจัดกิจกรรมนันทนาการให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดของแตล่ะองค์กร 

 

พลน 331 กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง       2(1-2-3) 
PER 331 Outdoor Recreation Activity  

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย คุณลักษณะของกิจกรรมกลางแจ้งในนันทนาการ ประเภทของกิจกรรม
นนัทนาการกลางแจ้ง  โดยเน้นคณุคา่และประโยชน์จากกิจกรรม การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในหมูค่ณะ  
 
พลน 332  ธุรกิจนนัทนาการ        2(2-0-4) 
PER 332  Recreation Business 

ศึกษา วิเคราะห์ หลกัการบริหารธุรกิจนันทนาการ  องค์ประกอบของธุรกิจนนัทนาการ การบริหาร การ
จดัการองค์กร บทบาทการประชาสมัพนัธ์ การตลาด การผลิต การงบประมาณของธุรกิจนนัทนาการ 
 
พลน 333 การจดัการองค์การนนัทนาการ         2(2-0-4) 
PER 333 Recreation Organization Management 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย  องค์ประกองขององค์การในรูปแบบต่าง ๆ  วิวัฒนาการของการจัด
องค์การและแนวโน้มองค์การในอนาคต  รูปแบบการจัดองค์การนันทนาการ  การบริหารจัดการองค์การ
นนัทนาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
พลน 431  หนว่ยงานบริการทางนนัทนาการ      2(2-0-4) 
PER 431  Recreation Service Agencies 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความมุ่งหมาย ประเภทหน่วยงานบริการทางนันทนาการ  ได้แก่ 
หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานอาสาสมัคร หน่วยงานธุรกิจ การจัดด าเนินงาน
นนัทนาการ การจดัหนว่ยงานบริการทางนนัทนาการ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน  
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พลน 432  การจดังานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ                   2(2-0-4) 
PER 432  Festivals and Special Events Management 
 ศกึษา วิเคราะห์ ความหมาย ขอบขา่ย ความส าคญั วิธีการจดังานและการเป็นผู้น าส าหรับงานเทศกาล
และกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมตามเทศกาล กิจกรรมในโอกาสพิเศษ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและบนัเทิง การจดั
แสดงและนิทรรศการ 
 

พลน 433  การประชาสมัพนัธ์ทางนนัทนาการ       2(2-0-4) 
PER 433  Public Relations for Recreation 

 ศกึษา วิเคราะห์ ความหมาย ความส าคญั และวิวฒันาการของการประชาสมัพนัธ์ แนวคดิ กระบวนการ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานนันทนาการ ประชามติท่ีส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ เคร่ืองมือการ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทการประชาสัมพันธ์ในองค์กรประเภทต่างๆ ทางนันทนาการ ผลกระทบของการ
ประชาสมัพนัธ์ตอ่สงัคม 
 
   - วิชาการฝึกงานวิชาชีพ 
พลน 441  สหกิจศกึษา                    6(0-18-6) 
PER 441  Cooperative Education 

ปฏิบตัิการฝึกงานวิชาชีพในหน่วยงานทัง้ภาครัฐ  เอกชนและสถานประกอบการทางนนัทนาการท่ีเข้าร่วม
โครงการฝึกงานวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยฯ  ศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจัดและด าเนินงานกิจกรรม
นนัทนาการ  วางแผนและปฏิบตัิการจดัและด าเนินงานนนัทนาการในหน่วยงาน  วิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคใน
การท างาน  น าเสนอโครงการและด าเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการและผ่านการสอบปากเปล่าโดย
คณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพ ตามท่ีก าหนด 
 
พลน 442  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  6(0-18-6) 
PER 442  Field Experience 
 ปฏิบตัิการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ศกึษารูปแบบ  วิธีการ  ขบวนการ การจดัและด าเนินงานกิจกรรม
นนัทนาการ วางแผนและปฏิบตักิารจดัและด าเนินงานนนัทนาการในหนว่ยงานและองค์กรตา่ง ๆ  โดยน าความรู้
และทฤษฎีท่ีได้ศึกษาในหลกัสตูรไปใช้ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  เสนอโครงการ
การจดัและด าเนินงานกิจกรรมนนัทนาการ  และผ่านการสอบปากเปลา่ของคณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพประจ า
สาขาวิชา 
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3.2 ช่ือ สกุลและคุณวุฒขิองอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒแิละสาขา สถานบัน/ป่ีที่ส าเร็จ 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1* นายวิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา) 
   เกียรตินิยม อนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2548 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง/2545 

xxxxxxxxxxxx 

2.* นายสราวธุ  ชยัวชิิต วท.ม. (นนัทนาการ) 
 
กจ.ม. (การจดัการ) 
ศศ.บ. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2552 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ/2550 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2547 

xxxxxxxxxxxx 

3.* นายอดศิยั  มตัเดช วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ 
วท.บ. (นนัทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ 

xxxxxxxxxxxx 

4. วา่ที่ร้อยตรีจกัรพงษ์                 
                ธรรมพงษ์บวร 

วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
วท.บ. (สนัทนาการ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2546 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/2529 
xxxxxxxxxxxx 

5. นายวณฐัพงศ์   
                 เบญจพงศ์ 

วท.ม. (นนัทนาการ) 
 
ศศ.บ. (พลศกึษา) 
เกียรตินยิม อนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2552 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน/2549 

xxxxxxxxxxxx 

*  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าคณะพลศึกษา 
ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒแิละสาขา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร  โพธ์ิทอง 
 

กศ.ม. (พลศกึษา)  
กศ.บ. (พลศกึษา)  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัโรจน์  สายพนัธุ์ 
 

กศ.ม. (พลศกึษา)  
กศ.บ. (พลศกึษา)  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวดี  พึง่โพธ์ิทอง 
 

ค.ม. (พลศกึษา)  
ค.บ. (พลศกึษา)  

4 อาจารย์ ดร.สมุนรตี  น่ิมเนติพนัธ์ ปร.ด (การจดัการนนัทนาการและการท่องเท่ียว) 
ศศ.ม. (พลศกึษา) 
ศป.บ. (นาฏศิลป์สากล) 

 
 



 

 

 

45 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒแิละสาขา 
5 อาจารย์ ดร.อศัวิน  มณีอินทร์ D.S.M. (Sports Management) 

วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ) 
กศ.ม. (พลศกึษา) 
วท.บ. (สนัทนาการ) 

7 อาจารย์วา่ท่ีร้อยตรีจกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
วท.บ. (สนัทนาการ) 

8 อาจารย์วิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา) 
          เกียรตนิิยม อนัดบั 2 

9 อาจารย์สราวธุ  ชยัวิชิต วท.ม. (นนัทนาการ) 
กจ.ม. (การจดัการ) 
ศศ.บ. (พลศกึษา) 

10 อาจารย์อดิศยั  มตัเดช วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)  
วท.บ. (นนัทนาการ) 

11 อาจารย์วณฐัพงศ์  เบญจพงศ์ วท.ม. (นนัทนาการ) 
ศศ.บ. (พลศกึษา) 
           เกียรตินิยม อนัดบั 2 

12 อาจารย์วา่ท่ีร้อยตรีชินะโอภาส  สะพานทอง 
 

วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ) 
คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 
 

3.2.3. อาจารย์พเิศษ 
คณาจารย์จากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาอ่ืนๆ หรือผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนั

ตา่งๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

46 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
บณัฑิตสาขาวิชาผู้น านันทนาการ  ควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงหลังส าเร็จ

การศกึษา  โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
1. เพ่ือฝึกปฏิบตัจิริงในการเป็นผู้น ากิจกรรมนนัทนาการให้แก่หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. เพ่ือการเรียนรู้  การปรับตวัในสภาวะการท างานในสถานการณ์จริง 
3. เพ่ือเสริมสร้างการท างานให้มีคณุภาพจากการมีสขุภาพท่ีดีโดยใช้กิจกรรมนนัทนาการ 
4. เพ่ือส่งเสริมการท างานอย่างมีความสุขจากการท างานร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันโดยใช้

กิจกรรมนนัทนาการ 
 จงึจดัให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพนนัทนาการ เป็นเวลา 
1 ภาคการศึกษา  ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย  เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน  
โดยนิสิตจะต้องเลือกเรียน  1 รายวิชา จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 พลน 441 สหกิจศกึษา       6(0-18-6) 
 PER 441 Cooperative Education 
 พลน 442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6 (0-18-6) 
 PER 442 Field Experience 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. นิสิตสามารถเป็นผู้น านนัทนาการ และนกับริหารจดัการนนัทนาการ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพใน

สถานการณ์จริง 
2. นิสิตได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมและปรับตวัอยูใ่นสภาวการณ์การประกอบอาชีพในสงัคมปัจจบุนั 
3. นิสิตได้รับประสบการณ์การบริการ  การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานกบัหนว่ยงานโดย

ประยกุต์วิชาชีพท่ีเรียนไปใช้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ 
 

4.2  ช่วงเวลา  
1. หากนิสิตเลือกเรียนวิชาสหกิจศกึษา จะด าเนินการในภาคการศกึษาท่ี 1 ของปีการศกึษาท่ี 4  
2. หากนิสิตเลือกเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2  ของ     

ปีการศกึษาท่ี 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
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5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานทัง้ภาครัฐ  เอกชนและสถานประกอบการทาง
นนัทนาการท่ีเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ ขบวนการ การจดัและด าเนินงาน
กิจกรรมนนัทนาการ  วางแผนและปฏิบตัิการจดัและด าเนินงานนนัทนาการในหน่วยงาน  วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน  น าเสนอโครงการและด าเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการและผ่านการสอบปาก
เปลา่โดยคณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพ ตามท่ีก าหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้สัมพันธ์กับ Mapping 
นิสิตสามารถเป็นผู้ น านันทนาการ และมีความสามารถในการบริหารจัดการนันทนาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง  เรียนรู้การท างานเป็นทีมและ สามารถสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการปรับตวัอยูใ่น
สภาวการณ์การท างานกบัหนว่ยงานโดยประยกุต์วิชาชีพท่ีเรียนไปใช้ได้อย่างเหมาะสมท่ีสดุ 

1. ตระหนกัในคณุธรรม จริยธรรม ความดี ความเสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 
2. มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพ และสงัคม 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
4. เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
6. มีความรู้และความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทางนนัทนาการ 
7. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านนนัทนาการ รวมทัง้ประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
8. สามารถวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินทางด้านนนัทนาการ 
9. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจยัและพฒันาการทางด้านนนัทนาการ รวมทัง้

การน าไปประยกุต์ใช้ 
10. พฒันาความรู้ ความช านาญทางด้านนนัทนาการรวมทัง้ตอ่ยอดองค์ความรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง เข้าใจ

การเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
11. สามารถบรูณาการความรู้ทางด้านนนัทนาการกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
12. สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
13. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหานนัทนาการได้อยา่ง

เหมาะสม 
14. สามารถศกึษา รวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหานนัทนาการและความต้องการกิจกรรม

นนัทนาการ 
15. สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะในการแก้ไขปัญหานนัทนาการได้อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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16. สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน ทัง้ใน
บทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของการเป็นสมาชิกของกลุม่ 

17. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนและรับผิดชอบงานในกลุม่ โดยมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม มีความสามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง 

18. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผู้น าใน
การแก้ปัญหาบนพืน้ฐานของตนเองและของกลุม่  

19. มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
20. มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานด้านนนัทนาการ 
21. สามารถประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทางสถิตใินการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอข้อมลูทางด้านนนัทนาการ ส าหรับการแก้ปัญหาด้านนนัทนาการได้อยา่งเหมาะสม 
22. สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการพดู การเขียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
23. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

 

5.3 ช่วงเวลา  
 1.  วิชาสหกิจศกึษา ด าเนินการในภาคการศกึษาท่ี 1 ของปีการศกึษาท่ี 4  
 2.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการในภาคการศกึษาท่ี 2  ของปีการศกึษาท่ี 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 6 หนว่ยกิต 
 

      5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค าปรึกษา จดัท าบนัทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัโครงงาน 

และปรับปรุงให้ทนัสมยัเสมอ อีกทัง้มีตวัอยา่งโครงงานให้ศกึษา 
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ท่ีจะส่งนิสิตเข้าฝึกงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฝึกงานวิชาชีพ 
2. ท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกงานถึงหวัหน้าหน่วยงานท่ีได้ประสานงานไว้เพ่ือยืนยนั

การรับนิสิตเข้าฝึกงานตามโครงการ 
3. จดัท าระเบียบว่าด้วยการฝึกงานวิชาชีพ  อนัได้แก่  แนวปฏิบตัิของนิสิต  การนิเทศการฝึกงานของ

คณาจารย์   การประเมินผลจากเจ้าหน้าท่ีหรือพ่ีเลีย้งของหน่วยงานท่ีรับนิสิตเข้าฝึกงาน และการเสนอโครงการ
กิจกรรมนนัทนาการเป็นเอกสารและบรรยาย  

4. จดัท าก าหนดการการประชุมวิชาการ  การปฐมนิเทศ  การประชมุสมัมนาและการปัจฉิมนิเทศการ
ฝึกงาน 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการท่ีบนัทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม ดงัรายละเอียดดงันี ้
1. จดัเก็บข้อมลูจากการประเมินผลด้านแบบสอบถาม จากพ่ีเลีย้งของหนว่ยงาน จ านวน  2 ครัง้ 
2. จดัเก็บข้อมลูจากการประเมินผลด้านแบบสอบถามจากอาจารย์นิเทศผู้ รับผิดชอบ จ านวน 3 ครัง้ 
3. จดัเก็บข้อมูลจากการประเมินผลความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของนิสิตโดยให้นิสิตเป็นผู้

ประเมินตนเองและประเมินนิสิตด้วยกนัเอง 
4. จดัเก็บข้อมลูจากการประเมินผลจาการประชมุวิชาการ  การปฐมนิเทศ  การสมัมนาและการปัจฉิม

นิเทศการฝึกงาน 
5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบเอกสารเป็นกลุ่มฝึกงานและการ

บรรยายเป็นรายบคุคล 

6. น าผลการประเมินการฝึกงานวิชีพ 3 ของนิสิตเสนอตอ่มหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบคุลกิภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเข้าสงัคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี

มนษุยสมัพนัธ์ที่ดี และการวางตวัในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสติจะส าเร็จการศกึษา 

ด้านภาวะผู้ น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินยัในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึง่นิสติต้องท างานเป็นกลุม่ และมกีารก าหนดหวัหน้ากลุม่ใน
การท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อ
เป็นการฝึกให้นิสติได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุม่ที่ดี 

- มีกิจกรรมนิสติที่มอบหมายให้นกัศกึษาหมนุเวยีนกนัเป็นหวัหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสติมคีวามรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม ่าเสมอการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสงัคมที่มีผลต่อการจดักิจกรรมนนัทนาการ และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณวิชาชีพทางนนัทนาการ 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ (อัตลกัษณ์นิสติ มศว) 
อัตลกัษณ์นิสติ มศว กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 

อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  คือ            
อตัลกัษณ์นิสติ ได้แก่ "มีทกัษะสือ่สาร" 
หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา 
สือ่สารได้เข้าใจชดัเจน (Language) 
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/
ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการ
ใช้ ICT (Information Communication 
Technology)  เพื่อการสือ่สาร  อนัมาจาก
รากฐานของ  "ความเป็นครู" 
 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจ
ความหมายและความส าคญัของอตัลกัษณ์ มีทกัษะสื่อสาร" ซึ่งมีความเช่ือมโยง
กับการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัดกิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและพฒันาตนเองให้มีอตัลกัษณ์ทัง้ และ
ให้นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิต
ให้พฒันาอตัลกัษณ์อย่างไร  พร้อมยกตวัอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและ
ประโยชน์ที่ได้รับ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคณุธรรม ตระหนกัในคณุคา่ของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคมนานาชาติ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริย ธรรม ในการ
ด ารงชีวิต มีความ
ซื่อสตัย์สจุริต และมี 
จรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- สอดแท รก เนื อ้ ห าในมิ ติ ท า งคุณ ธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ
เรียนการสอนทกุรายวิชา 
- ใช้กรณีศกึษา และมอบหมายงานให้นิสติฝึก 
น าหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวติ 

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการท า
รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายที่แสดงถงึการ
คิด วิเคราะห์ และการเลอืกใช้หลกัธรรมที่เหมาะสมใน 
การแก้ปัญหาตา่งๆ และการพฒันาตนเอง 
- ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนิสิตในกิจกรรมนอก
หลกัสตูรที่มีการจดัขึน้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
2. มีจิตสาธารณะ 

เสยีสละเพื่อ
สว่นรวม 
 

- ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพื่อสว่นรวมจาก
กรณีศกึษาบคุคลตวัอยา่งที่ได้รับการยกยอ่งใน
สงัคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส านกึสาธารณะ 
- ให้นิสติฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม
เสยีสละเพื่อสว่นรวม เช่น โครงการจิตอาสา 
เพื่อปลกูฝังจิตส านกึสาธารณะ 
- ให้นิสติเขียนรายงานความรู้สกึที่มีตอ่การท า
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้ตระหนกัถึง
ความสขุที่เกิดจากการให้ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย และสงัเกตจาก
พฤติกรรมการมีสว่นร่วม  การวางแผน การปฏิบตัิ 
และการน าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากความภาคภมูิใจของนิสติที่ได้ท า
ประโยชน์ให้สงัคม 

3. รั บ ผิ ด ช อ บ
ตนเอง ผู้ อื่น สังคม 
และสิง่แวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถงึผลกระทบจากการ 
กระท าของตนเองตอ่ตนเอง ผู้อื่น สงัคมและ
สิง่แวดล้อม โดยใช้กรณีศกึษา และมอบหมาย
งานรายบคุคล/งานกลุม่ 

-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ตนเองจากคณุภาพ
รายงานรายบคุคล 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่ผู้อื่นจากการท ารายงาน
กลุม่ และจากผลการประเมินกนัเองของนิสติในกลุม่ 
-ประเมินความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
จากการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้เรียน 
และพฒันาการทางความคิดและพฤติกรรมของนิสติ 

4. มีวินัย ตรงต่อ
เว ล า  เค า รพ ก ฎ 
ระเบียบขององค์กร
และสงัคม 

- ก าหนดให้มวีฒันธรรมองค์กร เพื่อให้นิสติมี
คา่นิยมพืน้ฐานท่ีถกูต้อง 
- ชีแ้จงกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิในการเรียน
การสอนให้ชดัเจนในทกุรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน การตรงตอ่เวลาใน
การเข้าชัน้เรียน การสง่รายงานตามเวลาที่ก าหนด 
การแตง่กาย และการปฏิบตัิตนตามระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั 

5. ต ร ะ ห นั ก ใน
คุณค่าของ ศิลปะ 
วัฒนธรรมทัง้ของ
ไทยและประชาคม 
นานาชาติ 

- มีรายวิชาที่สง่เสริมให้นิสติมีแนวคิดทางด้าน
สนุทรียศาสตร์ และตระหนกัในคณุคา่ของ
ศิลปวฒันธรรมที่มตีอ่การด ารงชีวิต โดยให้เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทัง้ในและ
นอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดงความ 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายที่แสดงถงึการน า
แนวคิดทางสนุทรียศาสตร์/ศิลปวฒันธรรมมาใช้ และ
การอภิปรายในชัน้เรียน 

- สงัเกตจากการประพฤตตินอยูใ่นประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดงีามของไทย  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
 คิดเห็นทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ 

- สอดแทรกเนือ้หาในด้านศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามทัง้ของไทยและนานาชาตใิน
การเรียนการสอน 

- สงัเกตจากการรู้เทา่ทนั สามารถปรับตวัและเลอืกรับ
วฒันธรรมที่ดงีามของนานาชาติได้ 

 

2.2  ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มีความรอบ รู้

อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล 
และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

- จดัหลกัสตูรให้มีรายวชิาบงัคบัที่ครอบคลมุ
ความรู้ในสาขาตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง โดย
จดัการเรียนการสอนในลกัษณะบรูณาการ  
และมีรายวิชาเลอืกที่หลากหลายเพื่อให้นิสติมี
โอกาสเลอืกเรียนได้ตามความสนใจ 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสบืค้นข้อมลู
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบตัิในทกุรายวิชา 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
คิด/วิเคราะห์ การหาความรู้เพิม่เติม โดยอาศยัข้อมลู/
หลกัความรู้จากแหลง่ที่นา่เช่ือถือมาประกอบได้อยา่ง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างองิ 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2. มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ธรรมชาติของตนเอง 
รู้เทา่ทนัการ
เปลีย่นแปลงและ
ด ารงชีวติอยา่งมี
ความสขุทา่มกลาง
กระแสโลกาภิวตัน์ 

- ให้เรียนรู้หลกัธรรมที่ส าคญัในการด ารงชีวิต 
โดยใช้หนงัสอืและกรณีศกึษา 
- ให้ท ากิจกรรม Who am I เพื่อให้เข้าใจ/ทราบ
ที่มาของลกัษณะนิสยั/วิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของ
ตนเอง พร้อมตัง้เปา้หมายในการพฒันาตนเอง 
- มอบหมายงานให้นิสติฝึกน าหลกัธรรมมาใช้
ในชีวติประจ าวนั 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
คิด/วิเคราะห์ และการเลอืกใช้หลกัธรรมที่เหมาะสมใน
การด าเนินชีวิต 

- ประเมินจากพฒันาการด้านความคดิและพฤตกิรรม
การเรียนรู้ในชัน้เรียน 

3. มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อนมนุษย์/ 
สังคมทั ง้ไทยและ
นานาชาติ/กฎหมาย
ในชีวิต ประจ าวัน 
แ ล ะส าม า รถ น า
ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ ปัญหาและสร้าง 
สรรค์สงัคม 

- ให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์/สงัคมไทย
และนานาชาตเิพื่อให้นิสติเข้าใจพฤติกรรมของ
มนษุย์ในการอยูร่่วมกนั และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั รวมทัง้แนะน า
แหลง่อ้างองิให้นิสติค้นคว้าเพิ่มเติม 
- ให้นิสติเรียนรู้การด ารงชีวติในสงัคมอยา่งมี
คณุคา่จากกรณีศกึษา 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่นร่วม การวางแผน 
การปฏิบตัิ และการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคณุภาพงานท่ีแสดงถึงความคดิ
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสงัคมโดยเร่ิมจากตนเอง 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
4. มีความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนกั
ถึงความจ าเป็นใน
การมีวามสมัพนัธ์ที่
ถกูต้องกบัธรรมชาติ
แวดล้อม 

- มอบหมายงานกลุม่ให้นิสติวิเคราะห์ปัญหา
สงัคมและน าเสนอแนวทางแก้ไขอยา่งสร้างสรรค์ 
- อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในชัน้เรียน 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบของ
พฤติกรรมมนษุย์ตอ่สิง่แวดล้อม โดยใช้
กรณีศกึษา เพื่อให้ตระหนกัถงึความจ าเป็นใน
การมีความสมัพนัธ์ที่ถกูต้องกบัสิง่แวดล้อม 

- มอบหมายงานวเิคราะห์ปัญหาสิง่แวดล้อม 
อภิปรายหาสาเหตแุละวิธีแก้โดยเร่ิมจากการ   
ปรับพฤติกรรมนิสติและน าเสนอในชัน้เรียน 

- ประเมินจากคณุภาพงานท่ีมอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการท ารายงาน
รายบคุคล และการท างานกลุม่ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 

- สงัเกตจากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในการบริโภค 

5. มีความรู้
พืน้ฐานและทกัษะ
ในการด ารงชีวติ
ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ให้ความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายงานกลุม่ให้นิสติสบืค้นกรณีศกึษา
มาอภิปรายในชัน้เรียน 

- มอบหมายงานรายบคุคลให้นิสติฝึกคิดและ
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุต์ในการ
ด ารงชีวติ 

- ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้เห็นวา่นิสติได้น าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และ
สามารถเลอืกสรรความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ในกระแส
หลกัมาบรูณาการใช้อยา่งรู้เทา่ทนั  
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอยา่งมีเหตผุล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอยา่งดี 
1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และ

มีวิจารณญาณใน
การเลอืกรับข้อมลู
ขา่วสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสติ
ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทกุรายวิชา 
- ให้นิสติฝึกใช้หลกักาลามสตูรในการพิจารณา
เลอืกรับข้อมลูขา่วสาร 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
ค้นหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่องและมีวจิารณญาณ 
ในการเลอืกรับข้อมลูขา่วสารโดยใช้หลกักาลามสตูร 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 

2. สามารถคิด
อยา่งมีเหตผุลและ
เป็นระบบ 

- ให้นิสติฝึกคิดวเิคราะห์/หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลกัธรรม เช่น อริยสจั         
โยนิโสมนสกิาร  
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นในชัน้เรียน  

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
คิดอยา่งมเีหตผุลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลีย่นความความคิด
เห็นในชัน้เรียน 

3. สามารถ
เช่ือมโยงความรู้สู่
การใช้ประโยชน์
เพื่อพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของตนเอง 
และสงัคมในทกุมิติ
ได้อยา่งสมดลุ 

- ใช้ตวัอยา่งทีด่ีเป็นกรณีศกึษาเพื่อให้นิสติได้
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
อยา่งเป็นระบบโดยอาศยัความรู้แบบบรูณาการ 
- ก าหนดประเด็นปัญหาสงัคมที่เป็นประเด็น
สาธารณะเพื่อฝึกให้นิสติรู้จกัวเิคราะห์ปัญหา 
และเสนแนวทางแก้ไข เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
ของตนเอง และสงัคมในทกุมิติได้อยา่งสมดลุ 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายที่แสดงถงึการ
น าข้อมลูความรู้ทีถ่กูต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

- สงัเกตพฒันาการในด้านตา่งๆจากพฤติกรรมการมี
สว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ และการแสดงความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สงัคมได้เป็นอยา่งดี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. ใช้ภาษาในการ

ติดตอ่สือ่สารและ
สร้างความสมัพนัธ์กบั
ผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี 

- มีรายวิชาที่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ เพื่อให้นิสติได้ฝึกใช้ภาษาใน
การติดตอ่สือ่สารและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น
ได้เป็นอยา่งดี 
- ใช้กรณีศกึษาเป็นตวัอยา่งเพื่อให้นิสติวิเคราะห์
เปรียบเทียบการสือ่สารที่ดีและไมด่ ี

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายและการมีสว่น
ร่วมในชัน้เรียน 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 

2. สามารถปรับตวั
ท างานร่วม กบัผู้อื่น
ทัง้ในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุม่ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม่ในทกุรายวชิาเพื่อฝึกให้
นิสติรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุม่ สามารถแสดง
จดุยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
ความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบตัิ และแก้ปัญหา  
- สงัเกตจากพฒันาการด้านความคิดและพฤติกรรม
การเรียนรู้ในชัน้เรียน 

- ประเมินจากผลการประเมินกนัเองของนิสติในกลุม่ 

3. การอยูร่่วม กบั
ผู้อื่นอยา่งสนัติสขุ 

- ใช้กรณีศกึษาปัญหาความขดัแย้งเพื่อให้นิสติได้
เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีตอ่สงัคม 

- เลอืกปัญหาสงัคมทีเ่ป็นประเดน็สาธารณะให้
นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน เปิดรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสทิธิของผู้อื่น 
พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกตา่งทาง
ความคิดของแตล่ะบคุคล 

- ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์
ในชัน้เรียน และการยอมรับเหตผุลของผู้ที่มีความ
คิดเห็นแตกตา่ง  

2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มีทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขใน
รายวชิาตา่ง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขอยา่งตอ่เนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
 

2. มีทกัษะการ
สือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อยา่งถกูต้องและ
เหมาะสม 

- มีรายวิชาที่พฒันาทกัษะการสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- สอดแทรกทกัษะการสือ่สาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
ในทกุรายวิชา 
- ฝึกนิสติให้รู้จกัวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคลองค์กรและสงัคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       

เพื่อการสือ่สารอยา่งรู้เทา่ทนั และมีจรรยาบรรณ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญัของ
แหลง่ข้อมลูประเภทตา่งๆทัง้แหลง่ความรู้ทัง้ที่เป็น
สือ่เอกสาร/ สือ่เลก็ทรอนิคส์/บคุคลตา่งๆ 
-แนะน าวิธีการเรียนรู้/การสบืค้นข้อมลูโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบตัิในทกุรายวชิา 
-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีกทกัษะในการสบืค้น/
อ้างองิข้อมลูการใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆ 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

-ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ
สบืค้นข้อมลู การเลอืกใช้ข้อมลู และการรู้จกั
แหลง่ข้อมลูที่เหมาะสม 

4. สามารถน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบ
ที่เหมาะสม และมี
คณุภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคนิคการน าเสนอ
ผลงานประเภทตา่งๆ 
-สอดแทรกการฝึกทกัษะการในการเรียนรู้รายวชิา
ตา่งๆ 
- ใช้กรณีศกึษาเพื่อเป็นตวัอยา่งในการน าเสนอ
ผลงานท่ีดีและไมด่ ี

- ฝึกให้นิสติออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน
ในทกุรายวิชา 

-ประเมินจากคณุภาพในการน าเสนอผลงานและ
เลอืกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การ
น าเสนอผลงานมคีวามชดัเจนและนา่สนใจมาก
ยิ่งขึน้  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                    

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                    

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพ 
การสือ่สาร 1 

                   

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธิภาพ
การสือ่สาร 2 

                   

มศว 123 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร
นานาชาติ 1 

                   

มศว 124 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร
นานาชาติ 2 

                   

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การสือ่สาร 1                    

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การสือ่สาร 2                    

มศว 133 ภาษาเยอรมนัเพื่อการสือ่สาร 1                    

มศว 134 ภาษาเยอรมนัเพื่อการสือ่สาร 2                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 1                    

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 2                    

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการสือ่สาร 1                    

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการสือ่สาร 2                    

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันา
คณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม 

                   

มศว 143 พลงังานทางเลอืก                    

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั                    

มศว 145 สขุภาวะและวถีิชีวิตเชิง
สร้างสรรค์ 

                   

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลงังาน และจิต 

                   

มศว 151 การศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันา
มนษุย์                    

มศว 251 มนษุย์กบัสงัคม                    

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวติ                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

มศว 351 การพฒันาบคุลกิภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและ
จริยธรรม                    

มศว 354 มนษุย์กบัสนัติภาพ                    

มศว 355 พทุธธรรม                    

มศว356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์                    

มศว 361 ประวตัิศาสตร์และพลงั
ขบัเคลือ่นสงัคม                    

มศว 362 มนษุย์กบัอารยธรรม                    

มศว 363 มนษุย์กบัการเมือง                    

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์                    

มศว 365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่                    

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม                    

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป                    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
มศว 371 ความคดิสร้างสรรค์กบั

นวตักรรมและเทคโนโลยี                    

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน                    

มศว 373 ภมูิลกัษณ์ชมุชน                    

มศว 374 สมัมาชีพชมุชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการชมุชน                    
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

 ผลการเรียนรู้ในตารางกลุม่วิชาหมวดศกึษาทัว่ไป  มีความหมายดงันี ้

 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคณุธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซ่ือสตัย์สจุริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสว่นรวม  
1.3 รับผิดชอบตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
1.4 มีวินยั ตรงตอ่เวลา เคารพกฎ ระเบียบขององค์กรและสงัคม 
1.5 ตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคมนานาชาติ 
 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาตขิองตนเอง รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงและด ารงชีวิตอยา่งมี

ความสขุท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนษุย์/ สงัคมทัง้ไทยและนานาชาต/ิกฎหมายในชีวิตประจ าวนั และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการมีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัธรรมชาติ

แวดล้อม 
2.5 มีความรู้พืน้ฐานและทกัษะในการด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   

 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมลูขา่วสาร 
3.2 สามารถคิดอยา่งมีเหตผุลและเป็นระบบ 
3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้สูก่ารใช้ประโยชน์เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง และสงัคมในทกุมิติ

ได้อยา่งสมดลุ 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ใช้ภาษาในการติดตอ่ส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.2 สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ 
4.3 การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างสนัตสิขุ 
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5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
5.2 มีทกัษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
5.3 สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 สามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม และมีคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

62 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาแกน, วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ, วิชาชีพบังคับ, วิชาชีพเลือก) 
1. การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน
ใน สั ง ค ม อ ย่ า ง ราบ ร่ืน  แ ล ะ เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนัน้
สามารถเป็นผู้ประยกุต์วิชาความรู้ท่ีได้
เรียนมาออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
ท่ี จ า เ ป็ น ต่ อ สั ง ค ม  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้ เช่นเดียว 
กับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ 
อาจารย์ ท่ี ส อน ในแต่ล ะวิ ช า ต้ อ ง
พยายามสอดแทรกเร่ืองท่ี เก่ียวกับ
คณุธรรม จริยธรรมสิ่งต่อไปนีท้ัง้ 7 ข้อ 
เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ  
ท่ี ศึ ก ษ า  ร ว ม ทั ้ง อ า จ า ร ย์ ต้ อ ง มี
คุณสมบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อยา่งน้อย 7 ข้อตามท่ีระบไุว้ 

(1 ) ต ระ ห นั ก ใน คุณ ค่ า แ ล ะ
คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  เสียสละและ
ซ่ือสัต ย์สุจ ริต  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้ น าและผู้
ตาม  สามารถท างาน เป็น ทีมและ

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลกูฝังให้นิสิตมีระเบียบวินยั 
โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั นิสิตต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างาน
กลุ่มนัน้ต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้ อ่ืน เป็นต้น นอกจากนีอ้าจารย์
ผู้ สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทัง้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนิสิตท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่
สว่นรวม เสียสละ 

- ประเมินจากการตรง
เวลาของนิสิตในการเข้าชัน้
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินยั
และพร้อมเพรียงของนิสิตใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร 

- ปริมาณการกระท า
ทจุริตในการสอบ 

- ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคญั 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิด เห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั ง้ เคารพ ใน
คณุคา่และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ 
และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 

 

 1.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีศกึษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพฒันาสงัคม ดงันัน้มาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลมุสิ่งตอ่ไปนี ้

(1) มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญั
ในเนือ้หาเก่ียวกบัผู้น ากิจกรรม
นนัทนาการ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
ของผู้ เข้าร่วม รวมทัง้ประยกุต์ความรู้ 
ทกัษะท่ีได้เรียนมาจดักิจกรรม
นนัทนาการ ได้เหมาะสมกบัสภาวะ
การในสถานการณ์จริง 

(3) สามารถตดิตาม
ความก้าวหน้าและวิวฒันาการทาง
ศาสตร์นนัทนาการอย่างตอ่เน่ือง 
รวมทัง้การน าไปประยกุต์ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี 
และประยกุต์ทางปฏิบตัใิน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัตอ่การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม 
สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทัง้นีใ้ห้เป็นไป
ตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
เนือ้หาสาระของรายวิชานัน้ๆ  
นอกจากนีมี้การจดัให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศกึษาดงูาน
หรือเชิญผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบตังิานในสถาน
ประกอบการ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ 
คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาค 

เรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงาน 

ท่ีนิสิตจดัท า 
(4) ประเมินจากแผน 

ธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการ 

น าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
(6) ประเมินจากทกัษะ 

การเป็นผู้น านนัทนาการ 
(7) ประเมินจากรายวิชา 

สหกิจศกึษา 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ ด้านความรู้ 

       (4) มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาผู้น านนัทนาการ และเล็งเห็นการ
เปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

(5) สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาผู้น านนัทนาการ กบัความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องและน าไป
ประยกุต์ใช้ในสภาวะการท างาน
สถานการณ์จริง 

การทดสอบมาตรฐานนีส้ามารถท า
ได้โดยการทดสอบจากข้อสอบและการน า
ความรู้ท่ีได้เรียนมาน ามาการบรูณาการ
ออกมาในรูปแบบการจดักิจกรรม
นนัทนาการของแตล่ะวิชาในชัน้เรียน 
ตลอดระยะเวลาท่ีนิสิตอยูใ่นหลกัสตูร 

 

1.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การ
สอนท่ีใช้
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

กล
ยุทธ์
การ
ประเ
มินผล
การ
เรียนรู้ 
ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญ
า 

นิสิตต้องสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึง่ตนเองได้เม่ือจบ
การศกึษาแล้ว ดงันัน้นกัศกึษาจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อม

(1) ก
รณีศกึษ

ประเมิ
นตาม
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การ
สอนท่ีใช้
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

กล
ยุทธ์
การ
ประเ
มินผล
การ
เรียนรู้ 
ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญ
า 

กบัคณุธรรม จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาผู้น านนัทนาการในขณะท่ีสอน
นิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตหาเหตผุล เข้าใจท่ีมาและสาเหตขุองปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทัง้แนวคดิด้วยตนเอง ไมส่อนในลกัษณะทอ่งจ า นกัศกึษาต้องมี
คณุสมบตัติา่งๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทกัษะทางปัญญาดงันี  ้

(1) คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินทฤษฎีทางนนัทนาการ เพ่ือใช้ใน

การแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ  
(4) สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางนนัทนาการ และ

ทางสงัคมได้อยา่งเหมาะสม  
การวัดมาตรฐานในข้อนีส้ามารถท าได้โดยการออกข้อสอบท่ีให้นิสิตแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยกุต์ความรู้ท่ีเรียน
มา และมีการให้นิสิตจดัโครงการทางนนัทนาการท่ีสามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะ
ท่ีได้เรียนมาแก้ไขปัญหาทางนนัทนาการ และทางสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

า
ทางการ
ประยกุต์
ทฤษฎี
ทาง
นนัทนา
การ 

(2) ก
าร
อภิปราย
กลุม่ 

(3) ให้
นิสิตมีโอกาส
ปฏิบตัจิริง 
 

สภาพ
จริง
จาก
ผลงาน 
และ
การ
ปฏิบตัิ
ของ
นิสิต 
เชน่ 
ประเมิ
นจาก
การ
น าเสน
อ
รายงา
นใน
ชัน้
เรียน 
การ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การ
สอนท่ีใช้
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

กล
ยุทธ์
การ
ประเ
มินผล
การ
เรียนรู้ 
ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญ
า 

ทดสอบ
โดยใช้
แบบท
ดสอบ
หรือ
สมัภา
ษณ์ 
เป็นต้น 

 
 
 
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ง
ส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนท่ีไม่รู้จัก
มาก่อน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืนๆ และ
คนท่ีจะมาเป็นผู้ บังคับบัญชาหรือ 

ใ ช้ ก า รส อน ท่ี มี ก า รก า ห น ด
กิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การ
ท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน
ข้ามหลักสูตร ห รือต้องค้นคว้าหา

ประเมินจากพฤตกิรรมและ
การแสดงออกของนิสิตใน
การน าเสนอรายงานกลุม่ใน
ชัน้เรียน และสงัเกตจาก
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ค น ท่ี จ ะ ม า อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า
ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับ
กลุ่มคนตา่งๆ  เป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ดงันัน้อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัติา่งๆ ตอ่ไปนีใ้ห้
นิสิตระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้
นิสิตไปเรียนวิชาทางด้านสงัคมศาสตร์
ท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัติา่งๆ นี ้

(1) สามารถส่ือสารทัง้ภาษาไทย
และภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคน
หลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความชว่ยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเดน็ท่ี
เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุม่ 

(5) มีความรับผิดชอบการ
พฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

คณุสมบตัติา่งๆ นีส้ามารถวดั
ระหวา่งการท ากิจกรรรมร่วมกนั 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน 
หรือผู้ มีประสบการณ์  โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดงันี ้

(1) สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรท่ี
ไปปฏิบตังิานได้เป็นอย่างดี 

(4) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ผู้ ร่วมงานในองค์กรและกบับคุคล
ทัว่ไป 

(5) มีภาวะผู้น า 
 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมตา่งๆ และความ
ครบถ้วนชดัเจนตรงประเดน็
ของข้อมลู 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 

1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ
ท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่
การท างานท่ีเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและ
การเขียน  พ ร้อมทั ง้ เลือกใช้
รูปแบบของส่ือการน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม  
(3) สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสารอยา่ง
เหมาะสม 
การวดัมาตรฐานนีอ้าจท าได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้ 
นิ สิ ต แ ก้ ปั ญ ห า  วิ เค รา ะ ห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 
และให้น าเสนอแนวคิดของการ
แก้ ปัญหา ผลการวิ เคราะ ห์
ประสิท ธิภาพ ต่อนิสิตในชัน้

จัด กิ จก รรม การ เรียน รู้ ใน
รายวิชาตา่ง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง  แ ล ะ
สถานการณ์ เส มือนจ ริง  และ
น าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
เ รี ย น รู้ เท ค นิ ค ก า รป ระ ยุ ก ต์
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใ น
หลากหลายสถานการณ์ 
 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
จากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้
เค ร่ือ ง มื อต่ า งๆ  ก า รอ ภิ ป ราย  
กรณีศึกษาต่างๆ  ท่ีมีการน าเสนอ
ตอ่ชัน้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และ
กลุม่นิสิต 
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2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาผู้น านันทนาการ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

วิชาเฉพาะ 
(วิชาแกน, วชิาพืน้ฐานวชิาชพี,  
วิชาชพีบังคับ, วิชาชพีเลือก) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
พลก 103 พืน้ฐานพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการ และกีฬา                       
พลก 105  พืน้ฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์                        
พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ  1                      
พลน 102 ภาษาองักฤษวชิาชีพส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 1                      
พลน 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ  2                      
พลน 202 ภาษาองักฤษวชิาชีพส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2                      
พลน 301 สถิติส าหรับนนัทนาการ                        
พลน 302 ภาษาองักฤษวชิาชีพส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 3                      
พลน  111  นนัทนาการเบือ้งต้น                      

พลน 112  กิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพในนนัทนาการ                      

พลน 113  การละเลน่พืน้เมือง                      

พลน 211  จิตวิทยาเพื่อนนัทนาการ                      

พลน 212  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อนนัทนาการ                      

พลน 213  กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง                      
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วิชาเฉพาะ 
 (วิชาแกน, วชิาพืน้ฐานวชิาชพี,  
วิชาชพีบังคับ, วิชาชพีเลือก) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
พลน 214  นนัทนาการชมุชน                       
พลน 215  การอยูค่า่ยพกัแรม                      
พลน 311  นนัทนาการกบัพฤตกิรรมมนษุย์                      
พลน 312  เทคนิคการสือ่สารเพือ่ประสทิธิผลทางนนัทนาการ                      
พลน 313  นนัทนาการในประชาคมอาเซียน                      
พลน 314  การแสดงและดนตรีในนนัทนาการ                      
พลน 315  โปรแกรมนนัทนาการ                      
พลน 316  การจดัการแขง่ขนัเกมและกีฬา                      

พลน 317  ผู้น านนัทนาการ                      

พลป 111  วา่ยน า้                      

พลป 211  การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน า้                      

พลส 316  การปฐมพยาบาล                      

พลน 321  การจดัการนนัทนาการ                      

พลน 322  นนัทนาการการทอ่งเที่ยว                      

พลน 323  การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม                      
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วิชาเฉพาะ 
 (วิชาแกน, วชิาพืน้ฐานวชิาชพี,  
วิชาชพีบังคับ, วิชาชพีเลือก) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
พลน 421  พืน้ท่ีและสิง่อ านวยความสะดวกฯ                      

พลน 422  นนัทนาการในสถานศกึษา                       

พลน 423  นนัทนาการบ าบดัเบือ้งต้น                      

พลน 424  การวดัและประเมินผลทางนนัทนาการ                      

พลน 425  การวิจยัเบือ้งต้นทางนนัทนาการ                      

พลน 426 การจดัการการตลาดทางนนัทนาการ                       

พลน 427  สมัมนาในวชิาชีพนนัทนาการ                      

พลน 231  นนัทนาการส าหรับเดก็และเยาวชน                      

พลน 232  นนัทนาการส าหรับผู้สงูอาย ุ                      

พลน 233  นนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ                      

พลน 234  ศิลปหตัถกรรมในนนัทนาการ                      

พลน 235  กิจกรรมนนัทนาการส าหรับอาสาสมคัร                      

พลน 332  ธุรกิจนนัทนาการ                      

พลน 331  กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง                      

พลน 333 การจดัองค์การนนัทนาการ                         
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วิชาเฉพาะ 
 (วิชาแกน, วชิาพืน้ฐานวชิาชพี,  
วิชาชพีบังคับ, วิชาชพีเลือก) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
พลน 431  หนว่ยงานบริการทางนนัทนาการ                      

พลน 432  การจดังานเทศกาลและกิจกรรมพเิศษฯ                      

พลน 433  การประชาสมัพนัธ์ทางนนัทนาการ                      

พลน 441  สหกิจศกึษา                      

พลน 442  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                      
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
ผลการเรียนรู้ในตารางกลุม่วิชาหมวดหมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาแกน, วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ, วิชาชีพบงัคบั, วิชาชีพเลือก) มีความหมายดงันี ้

 
1.  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.2 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและล าดับ

ความส าคญั 
  1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และ 
เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
 

2.  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หาเก่ียวกบัสาขาวิชาผู้น า
นนัทนาการ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางของผู้ เข้าร่วม รวมทัง้ประยกุต์ความรู้  
ทกัษะท่ีได้เรียนมาจดักิจกรรมนนัทนาการ ได้เหมาะสมกบัสภาวะการในสถานการณ์จริง 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒันาการทางศาสตร์นนัทนาการอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้การ
น าไปประยกุต์ 

2.4 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาผู้น านนัทนาการ และเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

2.5 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาผู้น านนัทนาการ กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องและน าไป
ประยกุต์ใช้ในสภาวะการท างานสถานการณ์จริง 
 

3.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินทฤษฎีทางนนัทนาการ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ  
3.4 สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางนนัทนาการ และทางสงัคมได้อยา่ง

เหมาะสม  
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4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  แก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมท างาน 
 4.2  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
 4.3  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ 
 4.4  มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
 4.5  มีภาวะผู้น า  มีวฒุิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ท่ีเหมาะสมกบัผู้น านนัทนาการ  เป็นบคุคลแหง่การ
เปล่ียนแปลง  ปฏิบตังิานอย่างไตร่ตรอง  สามารถสร้างความสมัพนัธ์และเครือข่ายความร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือ
การจดัการเรียนรู้ (โดยเฉพาะเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพ) 
 

5.  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1  มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 5.2  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน พร้อมทัง้เลือกใช้รูปแบบของส่ือ
การน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม  
 5.3  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไมส่ าเร็จการศกึษา 
 2.1.1 การทวนสอบระดบัรายวิชา มีการก าหนดระบบการวดัและประเมินในระดบัรายวิชา โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์การประเมินผล และผลการเรียนของนิสิตแตล่ะคน   

2.1.2 การทวนผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการทัง้ในสว่นของคณะ
พลศกึษาและสถานประกอบการหรือหนว่ยงานท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกนัพิจารณา ผลการประเมิน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตแตล่ะคน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเร็จการศกึษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลงัส าเร็จการศกึษา โดยจดัให้มีระบบการตดิตามข้อมลูดงันี  ้
 2.2.1 การได้งานท าของบณัฑิต 
 2.2.2 การศกึษาตอ่ของบณัฑิต 
 2.2.3  ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
 2.2.4  การได้รับรางวลัหรือประกาศเกียรติคณุยกยอ่งของบณัฑิต 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1  เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 นะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/สถาบนั คณะ
ตลอดจนในหลกัสตูรท่ีสอน 

1.2 สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและการวิจยัอยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใ่ชว่ิจยัในแนวคอมพิวเตอร์ศกึษาเป็นอนัดบัแรก การ
สนบัสนนุด้านการให้ทนุศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การประชมุทาง
วิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 ให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมการสอนและการวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองโดยผ่าน
การท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
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การศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้ทนัสมยั 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความรู้และคณุธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานนัทนาการ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  
2.2.4 จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยั 
2.2.5 จดัให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ  
2.2.6 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบตา่งๆ  
2.2.7 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

พฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลกัสูตร หรือหวัหน้าภาค และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากบัดแูล
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบตัใิห้แก่ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 เป้าหมาย 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์และนิสิตสามารถก้าวทันหรือเป็นผู้ น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ทางด้านนนัทนาการ 

2. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทัง้ความรู้ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ 
ท่ีทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลกัสตูรอยา่งสม ่าเสมอ 
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การด าเนินการ 
1. ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรทกุๆ 5 ปี 
2. จดัแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และมีแนวทางการเรียนหรือ

กิจกรรมประจ าวิชาให้นิสิตได้ศกึษาความรู้ท่ีทนัสมยัด้วยตนเอง 
3. จดัให้มีผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ และหรือ ผู้ชว่ยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 
4. ก าหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือหรือเป็นผู้ มีประสบการณ์หลายปีมี

จ านวนคณาจารย์ประจ าไมน้่อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ น าในทางวิชาการ และหรือ เป็นผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้าน

นนัทนาการ หรือในด้านท่ีเก่ียวข้อง 
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 
7. มีการประเมินหลกัสตูรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายในทกุปี และภายนอกอยา่งน้อยทกุ 4 ปี 
8. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต อาจารย์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ

ตา่งประเทศ ผลงานทางวิชาการทกุภาคการศกึษาเพ่ือเป็นข้อมลูในการประเมินของคณะกรรมการ 
9. ประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 
 

 การประเมินผล 
1. จ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบตั ิและวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให้นกัศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าความรู้ใหมไ่ด้ 

ด้วยตนเอง 
 2. จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า ประวตัิอาจารย์ด้านคณุวฒุิประสบการณ์ และการพฒันาอบรม 
ของอาจารย์ 
 3. จ านวนบคุลากรผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ และบนัทกึกิจกรรมในการสนบัสนนุการเรียนรู้ 
 4. ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน และการสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้สนบัสนนุการ
เรียนรู้ โดยนิสิต 
 5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯทกุ 2 ปี 
 6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทกุๆ 4 ปี 
 7. ประเมินผลโดยบณัฑิตผู้ส าเร็จการศกึษาทกุๆ 2 ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทัง้งบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ต ารา ส่ือการเรียนการ
สอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
คณะมีความพร้อมด้านหนงัสือ  ต าราและการสืบค้นผา่นฐานข้อมลูโดยมีส านกัหอสมดุกลางท่ีมีหนงัสือ

ด้านการบริหารจดัการและด้านอ่ืนๆ  รวมถึงฐานข้อมลูท่ีจะให้สืบค้น สว่นระดบัคณะก็มีหนงัสือ ต าราเฉพาะทาง 
นอกจากนีค้ณะมีอปุกรณ์ท่ีใช้สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง  ในการจดัซือ้หนงัสือและต าราท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์

และนกัศกึษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซือ้หนงัสือนัน้ อาจารย์ผู้สอน
แตล่ะรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น  นอกจากนีอ้าจารย์พิเศษ
ท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจดัซือ้
หนงัสือด้วย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง
จดัส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
ถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  คณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะซึ่ งจะ

ประสานงานการจดัซือ้จดัหาหนงัสือเข้าสู่หอสมดุกลาง  และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ  ต ารา 
นอกจากนี ้ มีเจ้าหน้าท่ีด้านโสตทัศนูปกรณ์  ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์ แล้วยังต้อง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย  โดยมีรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 จดัให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ ระบบ
เครือข่าย แมข่่าย อปุกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ ท่ี
เพียบพร้อม เพ่ือสนบัสนนุทัง้
การศกึษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้

     1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในการ
สอน การบนัทกึเพ่ือเตรียมจดัสร้างสื่อส าหรับ
การทบทวนการเรียน 
     2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เคร่ืองมือทันสมัยและเป็นเคร่ืองมือวิชาชีพใน
ระดบัสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ 
สร้างความพร้อมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 

1.  รวบรวมจัดท าส ถิติ จ านวน
เคร่ืองมืออปุกรณ์ ตอ่หวันกัศกึษา ชัว่โมง
การใช้งานห้องปฏิบตัิการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเค รือข่ายต่อหัว
นกัศกึษา 

2.  จ านวนนกัศกึษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบตัิด้วยอปุกรณ์ตา่ง ๆ  

3.  สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ 
มีประสิทธิภาพ 
 

     3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติ การ
ทดลองเปิด ท่ีมีทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
พืน้ท่ีท่ีนักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
     4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทัง้หนังสือ
ต ารา และสื่อดิ จิตอลเพ่ือการเรียน รู้ ทั ง้
ห้องสมดุทางกายภาพและทางระบบเสมือน 
     5. จัดให้มีเคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่  อุปกรณ์ เครือข่ าย เพ่ื อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการบริหาร
ระบบ 

และสื่อดิจิตอล ที่มีให้บริการ และสถิติ
การใช้งานหนงัสอืต ารา สือ่ดิจิตอล  

4.  ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้และการปฏิบตัิการ  
 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารย์ใหมจ่ะต้องมีวฒุิ
การศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไปในสาขานนัทนาการหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทกุรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
  ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิ
มาให้กบันกัศึกษา ดงันัน้คณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบงัคบัจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนัน้ ไม่ว่าจะสอนทัง้รายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ตรง หรือมีวฒุิการศกึษาอยา่งต ่าปริญญาโท 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
นนัทนาการ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีทางการศกึษา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 

3.2.1 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความรู้และคณุธรรม 
3.2.2 มีการกระตุ้นให้ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาชีพ 
3.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  
3.2.4 จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยั 
3.2.5 จดัให้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลยั 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
  คณะฯ มีการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้ นอกจากนี ้ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นิสิต 
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณี ท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด   สามารถท่ีจะย่ืนค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดคูะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้  
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับความต้องการก าลังคนในสาขานันทนาการนัน้  คาดว่าจะมีความต้องการก าลังคนสูงมาก  โดย
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา  เชน่ 
- ผู้น านนัทนาการตามศนูย์เยาวชนทัว่ประเทศ 
- นกันนัทนาการในโรงเรียน สถาบนัการศกึษาและองค์กรตา่งๆ 
- นกันนัทนาการในหนว่ยงานพฒันาบคุลากรและฝึกอบรมขององค์กรบริษัทตา่งๆ 
- ประกอบธุรกิจอิสระจดักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์และคา่ยพกัแรม 
- ประกอบธุรกิจนนัทนาการทอ่งเท่ียว 
- วิทยากรพิเศษ  อาจารย์พิเศษ 
 



 

 

 

81 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

x x x x x 

2. มีการจดัท ารายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัปริญญาตรีของสาขาวิชา 

x x x x x 

3. อาจารย์ประจ ามีสว่นร่วมในการวางแผน  ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงาน
หลกัสตูร 

x x x x x 

4. มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนามท่ีจดัการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

5. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัการเรียนการสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

6. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน      
60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

x x x x x 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานในปีก่อน 

 x x x x 

8. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒิุ 

x x x x x 

9. อาจารย์ใหมท่กุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียน       
การสอน (เฉพาะปีท่ีมีการรับอาจารย์ใหม)่ 

x x x x x 

10. อาจารย์ประจ าได้รับการพฒันาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี x x x x x 
11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการพฒันาด้านการเรียน      
การสอนและอื่นๆ  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x x x 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการเรียนการสอนและทรัพยากร
สนบัสนนุในสาขาวิชา เฉลี่ยไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x x x x x 

13. จ านวนนิสิตท่ีส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูร  ไมน้่อยกวา่       
ร้อยละ 90 ของจ านวนนิสิตท่ีคงอยู่ในชัน้ปีท่ี 2 

    x 

14. จ านวนนิสิตท่ีรับเข้าเป็นไปตามแผน x x x x x 
15. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ไมต่ ่ากวา่ 3.5 จากระดบั 5 
(หลงัจากบณัฑิตส าเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปี) 

    x 

16. ร้อยละของบณัฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเร็จการศกึษา ไมต่ ่ากว่า    
ร้อยละ 80 

    x 

17. บณัฑิตท่ีได้งานท าได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด      x 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ชว่งก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดบัภาควิชา และ/หรือการปรึกษา 
หารือกับผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลกัสตูรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลตอ่ไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทกัษะดงักลา่วสามารถท าโดยการ 
– ประเมินโดยนิสิตในแตล่ะวิชา 
– การสงัเกตการณ์ของผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/ประธานหลกัสตูร และ/หรือทีมผู้สอน  
– ภาพรวมของหลกัสตูรประเมินโดยบณัฑิตใหม ่
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสตูรเดียวกนั 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมลูจาก 
– นิสิตปีสดุท้าย/ บณัฑิตใหม ่
– ผู้วา่จ้าง 
– ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
– รวมทัง้ส ารวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

สาขาผู้น านนัทนาการ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
-  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมลู จากการประเมินจากนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต ผู้ทรงคณุวฒุิ 
-  วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร / ประธานหลกัสตูร 
-  เสนอการปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตส่ิวนตัว 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายวิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลยั) 
สังกัด   ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 

 

ประวัตกิารศึกษา 
2553 ปร.ด.  (การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ก าลงัศกึษาตอ่ (เข้าศกึษาปีการศกึษา 2553) 
2548 วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
2545 ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา : เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

สาขาที่เช่ียวชาญ 
 นนัทนาการ (สนัทนาการ), สารสนเทศ 

 

ประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 ถึงปัจจบุนัในรายวิชาดงันี  ้
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

1. พลศกึษาเพ่ือชีวิต 1. การบริหารคา่ยพกัแรม 
2. จกัรยาน  
3. นนัทนาการและการอยูค่า่ยพกัแรม  
4. นนัทนาการชมุชน  
5. นนัทนาการส าหรับเดก็และผู้สงูอายุ  
6. นนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ  
7. การจดัการคา่ยพกัแรม  
8. ผู้น ากิจกรรมสวนสาธารณะ  
9. ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 2  
10. ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพนนัทนาการ 3  
11. สถิตแิละการใช้คอมพิวเตอร์ในนนัทนาการ  
12. การจดัตกแตง่สวนสาธารณะ  
13. บรูณาการ 2 (มศว 202)  
14. บรูณาการ 3 (มศว 303)  
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
15. เทคโนโลยีสารสนเทศทางนนัทนาการ  
16. กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง  
17. การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและ
อปุกรณ์ทางนนัทนาการ 

 

18. ส่ือการสอน  
19. สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์  
20. ซอฟท์บอล  
21 การจดัและตกแตง่สวนสาธารณะ  
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  14 (ฉบบัพิเศษ) : 58-68. 
 
 - เอกสารประกอบการสอน 
วิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว.  (2550).  จกัรยาน.  เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสนัทนาการ  

คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
----------.  (2550).  ผู้น ากิจกรรมสวนสาธารณะ.  เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพฯ:  ภาควิชาสนัทนาการ 

คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
----------. (2552). นนัทนาการชมุชน.  เอกสารประกอบการสอน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาสนัทนาการ               

คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 
 
 
. 
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      - การเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ/ ผู้เช่ียวชาญ 
  - ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยัของนิสิตปริญญาโท ในสาขาวิชาการจดัการนนัทนาการ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 
 -  ผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามสารนิพนธ์ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง) เร่ือง พฤติกรรมของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์  อ.อมัพวา  จ.สมทุรสงคราม 
  
 - การเป็นวิทยากร / การบริการวิชาการแก่สังคม 
   - อาจารย์พิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนนัทนาการ ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
      - อาจารย์พิเศษ วิชาการจดัและตกแตง่สวนเพ่ือนนัทนาการ ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    - อาจารย์พิเศษ วิชาการจดัการทรัพยากรทางนนัทนาการ ภาควิชาพลานามยั คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - วิทยากรคา่ยอบรมคณุธรรมเยาวชนของมลูนิธิศภุนิมิต  จงัหวดัระนอง 
 - วิทยากรอบรมครูและผู้น ากิจกรรมเดก็และเยาวชนในกลุ่มงานสงเคราะห์  ของโครงการคอมเพลสชัน่ 
จงัหวดัระนอง 
 - วิทยากรอบรบคณุธรรมเดก็และเยาวชนโครงการธารพระพร  จงัหวดัเชียงราย   
  - วิทยากรกิจกรรมและอบรมการจดักิจกรรมนนัทนาการให้แก่ผู้น าเยาวชนคริสตจกัรท่ี 2 สามยา่น 
  - หวัหน้าโครงการคา่ยพกัแรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต 
  - หวัหน้าโครงการบริการนนัทนาการแก่ชมุชน ภาควิชาสนัทนาการ 
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ประวัตส่ิวนตัว 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายสราวธุ  ชยัวิชิต 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลยั) 
สังกัด   ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 

 

ประวัตกิารศึกษา 
2553 ปร.ด.  (การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ก าลงัศกึษาตอ่ (เข้าศกึษาปีการศกึษา 2553) 
2552 วท.ม. (นนัทนาการ)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2550     กจ.ม. (การจดัการ) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2548  ศศ.บ. (พลศกึษา)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

สาขาที่เช่ียวชาญ : นนัทนาการ (สนัทนาการ),  กีฬา, การจดัการ 
 

ประสบการณ์การสอน 
- การสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552  ถึงปัจจบุนั  ในรายวิชาดงันี ้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
1. กิจกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพในนนัทนาการ การบริหารระบบงานนนัทนาการ 
2. กิจกรรมนนัทนาการและการใช้เวลาวา่ง  
3. การจดัการและบริหารนนัทนาการ  
4. การลกูเสือและผู้น ายวุกาชาด  
5. ผู้น านนัทนาการ 2  
6. เทควนัโด  
7. สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์  
8. จริยธรรมวิชาชีพ 3  
9. นนัทนาการกบัพฤติกรรมมนษุย์  

 

ผลงานทางวิชาการ 
 - งานวิจัย 
สราวธุ  ชยัวิชิต. (2554).  รูปแบบการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชัน่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร. 
  งบประมาณเงินรายได้คณะพลศกึษา ปีงบประมาณ 2553. 
    - บทความ 
สราวธุ  ชยัวิชิต. (2554).  สมรรถนะวิชาชีพนนัทนาการ: นกัวิชาชีพนนัทนาการ.  วารสารคณะพลศึกษา.  
  14 (ฉบบัพิเศษ) : 49-57. 
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ประวัตส่ิวนตัว 
ช่ือ – นามสกุล   นายอดิศยั  มตัเดช 
ต าแหน่งวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด     ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 
 
ประวัตกิารศึกษา 
2553 ปร.ด.  (การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ก าลงัศกึษาตอ่ (เข้าศกึษาปีการศกึษา 2553) 
2552 วท.ม.  (การจดัการนนัทนาการ)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
2549 วท.บ.  (นนัทนาการ)    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
 
สาขาที่เช่ียวชาญ นนัทนาการ, การท่องเท่ียว 
ประสบการณ์การสอน 
      การสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553  ถึงปัจจบุนั  ในรายวิชาดงันี ้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
การจดัคา่ยพกัแรม การทอ่งเท่ียวบนพืน้ฐานธรรมชาติ 
ผู้น าเกมกีฬา 2  
การจดัหนว่ยงานบริการเยาวชน  
สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์  
กิจกรรมนนัทนาการกลางแจ้ง  
ผู้น ากิจกรรมสวนสาธารณะ  
จริยธรรมวิชาชีพ 1  
จริยธรรมวิชาชีพ 2  
กิจกรรมกลุม่และคา่ยพกัแรม  
การจดัตกแตง่สวนสาธารณะ  
การใช้เวลาว่างในชมุชนและสงัคม  
ผลงานทางวิชาการ 

- งานวิจัยปริญญานิพนธ์  

อดิศยั  มตัเดช.  (2552).  พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของพนกังานบริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

  ส านกังานใหญ่กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ). กรุงเทพฯ:  

  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ประวัตส่ิวนตัว 
 

ช่ือ-นามสกุล  วา่ท่ีร้อยตรีจกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลยั) 
สังกัด   ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 

 

ประวัตกิารศึกษา 
2553 ปร.ด.  (การกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ก าลงัศกึษาตอ่ (เข้าศกึษาปีการศกึษา 2553) 
2546 วท.ม. (การจดัการนนัทนาการ)    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
2529 วท.บ. (สนัทนาการ)     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สาขาที่เช่ียวชาญ 
 นนัทนาการ (สนัทนาการ),  กีฬา 

 

ประสบการณ์การสอน 
- การสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549  ถึงปัจจบุนั  ในรายวิชาดงันี ้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
1. เกมนนัทนาการ  1. การวางแผนโปรแกรมนนัทนาการ 
2. ชีววิทยาเพ่ือนนัทนาการ 1 2. ผู้น านนัทนาการ 1 (วิชาพืน้ฐาน) 
3. ว่ายน า้เพ่ือนนัทนาการ 3. การวางแผนและการจดัการสิ่งอ านวยความ 
4. การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางน า้ฯ     สะดวกในนนัทนาการ 
5. นนัทนาการและการอยูค่า่ยพกัแรม  
6. การอยูค่า่ยพกัแรม  
7. ผู้น าคา่ยพกัแรม  
8. ผู้น านนัทนาการ 2  
9. โอเรียนเทียร่ิง  
10. การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม  
11. ศลิปหตัถกรรมในนนัทนาการ  
12. สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์  
13. เกม  
14. กิจกรรมกลุม่และคา่ยพกัแรม  
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ผลงานทางวิชาการ 
 - งานวิจัยปริญญานิพนธ์ 
จกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร. (2547). ความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อการจดักิจกรรมนนัทนาการของ 
  รีสอร์ทใน จงัหวดักาญจนบรีุ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.(การจดัการนนัทนาการ). กรุงเทพฯ: บณัฑิต 
  วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
 - การเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 - ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยัของนิสิตปริญญาโท ในสาขาวิชาการจดัการนนัทนาการ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ 
 - การเป็นวิทยากร 
  - เป็นวิทยากรจดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์และการท างานเป็นทีมแก่สถาบนัและสถานศกึษาตา่ง ๆ 
  - วิทยากรของหนว่ยงานราชการ เชน่ สถาบนัวิชาการทหารอากาศชัน้สงู สถาบนัพฒันาข้าราชการ
ต ารวจ  สถาบนัพฒันาข้าราชการศาลยตุธิรรม  ส านกังาน ปปส. กระทรวงการตา่งประเทศ  ฯลฯ 
  - วิทยากรของหนว่ยงานเอกชน เชน่ บริษัทวิทยกุารบนิ จ ากดั, เอไอเอส ฯลฯ 
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ประวัตส่ิวนตัว 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายวณฐัพงศ์ เบญจพงศ์ 
ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลยั) 
สังกัด   ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา 

 

ประวัตกิารศึกษา 
2553    ปร.ด.  (การกีฬา นนัทนาการและการท่องเท่ียว)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ก าลงัศกึษาตอ่ (เข้าศกึษาปีการศกึษา 2553) 
2552 วท.ม.  (นนัทนาการ)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2549    ศศ.บ.  (พลศกึษา) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

สาขาที่เช่ียวชาญ 
 นนัทนาการ, นนัทนาการบ าบดั, นนัทนาการส าหรับผู้สงูอายุ 

 

ประสบการณ์การสอน 
- การสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553  ถึงปัจจบุนั  ในรายวิชาดงันี ้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
1. จริยธรรมวิชาชีพ 1  
2. จริยธรรมวิชาชีพ 2  
3. ปรัชญานนัทนาการ  
4. พืน้ฐานพลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการ และกีฬา  
5. การประดษิฐ์และออกแบบของเลน่  
6. สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์  
7. การลกูเสือและผู้น ายวุกาชาด  
8. ลีลาส  
9. นนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ  
10. วา่ยน า้  
11. การชว่ยชีวิตและความปลอดภยัทางน า้ฯ  

12. นนัทนาการกบัพฤตกิรรมมนษุย์  

13. การใช้เวลาว่างในชมุชนและสงัคม  
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ผลงานทางวิชาการ 
 - งานวิจัยปริญญานิพนธ์ 
วณฐัพงศ์  เบญจพงศ์.  (2552).  การวิเคราะห์นนัทนาการบ าบดัและกิจกรรมบ าบดัที่ปรากฏในสงัคม 
   ไทยปัจจุบนั.  วิทยานิพนธ์  วท.ม. (นนัทนาการ).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

 - บทความวิชาการ 
วณฐัพงศ์  เบญจพงศ์.  (ม.ค.-มิ.ย. 2554).  นนัทนาการบ าบดัส าหรับผู้พิการทางร่างกาย. 
  วารสารคณะพลศึกษา. 14(1): 243-251.  
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2.  เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลประกอบ 
ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

(เหมือนเดมิ) ไมมี่การ
ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดการปรับปรุง 
หน่วยกิตรวม     132 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม     132 หน่วยกิต 

 
(เหมือนเดิม) ไมม่ีการปรับปรุง 

ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
ไมน้่อยกวา่  30  หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   
ไมน้่อยกวา่  30  หน่วยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการปรับปรุง 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     
    ไมน้่อยกวา่ 96 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     
    ไมน้่อยกวา่ 96 หน่วยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการปรับปรุง 

1. วิชาแกน  17 หน่วยกิต               
พลก101, พลก102, พลก103, 
พลก104, 201, พลก203, พลก
301, พลก302, พลก401 

2. วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  43  หนว่ยกิต 
3. วิชาชีพ  30  หน่วยกิต 

1. วิชาแกน   17  หน่วยกิต             
พลก103, พลก105, พลน101, 
พลน102, พลน201, พลน202, 
พลน301,พลน 302 

2. วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  43  หนว่ยกิต 
3. วิชาชีพ  30  หน่วยกิต 

ปรับปรุงรายวิชา ปรับรหสัวิชา  
และเพ่ิม/ลดหน่วยกิตในบาง
วิชาเพ่ือให้สอดคล้องกบั
สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ  โดย
จ านวนหน่วยกิตรวมยงัเท่าเดิม 
ในหน้า 11 

4.  หมวดวิชาการฝึกงานวิชาชีพ           
6 หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาการฝึกงานวิชาชีพ             
6 หน่วยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการปรับปรุง 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี         
    ไมน้่อยกวา่   6  หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี         
    ไมน้่อยกวา่   6  หน่วยกิต 

(เหมือนเดิม) ไมม่ีการปรับปรุง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดมิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 
1. นายสมควร  โพธ์ิทอง 
2. นายชยัโรจน์  สายพนัธุ์ 
3. นางกนกวดี  พึง่โพธ์ิทอง 
4. วา่ที่ร้อยตรีจกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 
5. นายวิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว 

1. นายวิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว 
2. นายสราวธุ  ชยัวชิิต 
3. นายอดศิยั  มตัเดช 
4. วา่ที่ร้อยตรีจกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 
5. นายวณฐัพงศ์  เบญจพงศ์ 

ปรังปรุงอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรท่ีมีวฒิุการศกึษา   
ตรงกบัหลกัสตูร  สาขาวิชา
ผู้น านนัทนาการ 
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รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 

รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

รายละเอียดการปรับปรุง 

พลก 101 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนษุย์ 1  2(1-2-3) 

พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนษุย์ 2  2(1-2-3) 

พลก 105  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนษุย์   3(2-2-5) 

- ปรับปรุงรหสัวิชา  ช่ือวิชา  
และจ านวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชา       
ผู้น านนัทนาการ 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  
ให้สอดคล้องกนั 
ในหน้า 33 – 39 

พลก 104 จริยธรรมวิชาชีพ 1  1(1-0-2) 
พลก 201 จริยธรรมวิชาชีพ 2  1(1-0-2) 
พลก 301จริยธรรมวิชาชีพ 3   1(1-0-2) 

พลน 101 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับ
วิชาชีพนนัทนาการ 1    2(2-0-4) 

พลน 201 คณุธรรมจริยธรรมส าหรับ
วิชาชีพนนัทนาการ 2    2(2-0-4) 

พลก 202 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1      
                                            2(2-0-4) 

พลน 102 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ
นนัทนาการ 1   2(2-0-4) 

พลก 302 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1      
                                            2(2-0-4) 

พลน  202 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ
นนัทนาการ 2   2(2-0-4) 

พลน  305 สถิติส าหรับนนัทนาการ  
        2(2-0-4) 

พลน  301 สถิติส าหรับนนัทนาการ  
               2(2-0-4) 

พลก 401 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1      
                                            2(2-0-4) 

พลน 302 ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ
นนัทนาการ 3                 2(2-0-4) 

พลน 111 นนัทนาการเบือ้งต้น 2(2-0-4) 
พลน 112 ปรัชญานนัทนาการ 2(2-0-4) 

พลน 111 นนัทนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6) ยบุรวมรายวิชา เพ่ิมเป็น 3 
หน่วยกิต และปรับค าอธิบาย
รายวิชา ในหน้า 15 และ 35 

พลน 211 จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ 
                                            2(2-0-4) 

พลน 211 จิตวิทยาเพ่ือนนัทนาการ 
                                             3(3-0-6) 

เพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต  
ในหน้า 16 

พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางนนัทนาการ                    2(1-2-3) 

พลน 212 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือนนัทนาการ    2(1-2-3) 

ปรับปรุงช่ือวิชาและปรับค า 
อธิบายรายวิชาในหน้า 16, 36 

พลน 213 กิจกรรมนนัทนาการและ
การใช้เวลาวา่ง                     3(2-2-5) 
พลน 331  การใช้เวลาวา่งในชมุชน 
และสงัคม                            2(2-0-4) 

พลน 213 กิจกรรมนนัทนาการและ
การใช้เวลาวา่ง                      3(2-2-5) 

ยบุรวมรายวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ในหน้า 16,  
36 
 

พลน 113 กิจกรรมทางกายเพ่ือ
สขุภาพในนนัทนาการ            2(1-2-3) 

พลน 112 กิจกรรมทางกายเพ่ือ
สขุภาพในนนัทนาการ             2(1-2-3) 

ปรับปรุงรหสัวิชา  ในหน้า  15, 
35 

พลน 114 การละเลน่พืน้เมือง 
                            2(1-2-3) 

พลน 113 การละเลน่พืน้เมือง 
                             2(1-2-3) 

ปรับปรุงรหสัวิชา  ในหน้า 16,  
35 
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รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 

รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

รายละเอียดการปรับปรุง 

พลน 215 นนัทนาการชมุชน 2(2-0-4) พลน 214 นนัทนาการชมุชน  3(2-2-5) เพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั ในหน้า 16 และ36 

พลน 312 การพดูและการเขียนเพ่ือ
ประสิทธิผลทางนนัทนาการ    2(2-0-4) 

พลน 312 เทคนิคการสื่อสารเพ่ือ
ประสิทธิผลทางนนัทนาการ    3(2-2-5) 

ปรับปรุงช่ือวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
สื่อสารที่เป็นอตัลกัษณ์ของนิสติ 
มศว  ในหน้า 16 และ37 

พลน 313 นิเวศวิทยาเพ่ือนนัทนาการ   
                                            2(1-2-3) 

พลน 313 นนัทนาการใน 
               ประชาคมอาเซียน   2(2-0-4) 

ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหมใ่นกลุม่ 
วิชาชีพพืน้ฐานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมแก่ผู้ เรียนในการเข้าสูก่าร
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ในหน้า 16, 37 

พลน 316 การจดัการแข่งขนัเกมและ
กีฬา                                     2(2-0-4) 

พลน 316 การจดัการแข่งขนัเกมและ
กีฬา                                     3(2-2-5) 

ปรับเพ่ิมหน่วยกิตและปรับค า 
อธิบายรายวิชาในหน้า 16, 37 

พลน 321 การจดัการนนัทนาการ 
                                           2(2-0-4) 

พลน 321 การจดัการนนัทนาการ 
                                           3(3-0-6) 

เพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต 
ในหน้า 17 

พลน 323 การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม 
                                          2(2-0-4) 

พลน 323 การเป็นผู้น าคา่ยพกัแรม 
                                           2(1-2-3) 

เพ่ิมเป็น 3 หน่วยกิต 
ในหน้า 17 และ 39 

พลน 221  กิจกรรมนนัทนาการ
กลางแจ้ง                            2(1-2-3) 

พลน 331 กิจกรรมนนัทนาการ
กลางแจ้ง                             2(1-2-3) 

ปรับรหสัวิชาและย้ายจาก
วิชาชีพบงัคบัมาอยู่ในวิชาชีพ
เลือก และปรับค าอธิบาย
รายวิชาในหน้า 18, 42 

พลน 421 การออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกและอปุกรณ์ทาง
นนัทนาการ                     2(2-0-4) 

พลน 214 สวนสาธารณะเพ่ือ
นนัทนาการ                    2(2-0-4) 

พลน 421 พืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางนนัทนาการ   2(1-2-3) 

ยบุรวมรายวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ในหน้า 17, 
39 
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รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 

รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

รายละเอียดการปรับปรุง 

ไมม่ี พลน 426 การจดัการตลาดทาง
นนัทนาการ                    2(2-0-4) 

 

เพ่ิมรายวิชาใหมใ่นกลุม่วิชาชีพ
บงัคบัเพ่ือให้มีความหลากหลาย 
วิชาชีพ  และสอดคล้องกบัสาขา 
วิชาผู้น านนัทนาการเพ่ือ
สนองตอบความต้องการด้าน
ธุรกิจนนัทนาการในปัจจบุนั     
ในหน้า 17 และ 40 

ไมม่ี พลน 427 สมัมนาในวิชาชีพนนัทนาการ 
                                             2(1-2-3) 

เพ่ิมรายวิชาใหมใ่นกลุม่วิชาชีพ
บงัคบัเพ่ือให้มีความหลากหลาย 
วิชาชีพ  และสอดคล้องกบัสาขา 
วิชาผู้น านนัทนาการเพ่ือ
สนองตอบความต้องในปัจจบุนั     
ในหน้า  17 และ 41 

พลน 435 กิจกรรมนนัทนาการส าหรับ
อาสาสมคัร                     2(2-0-4) 

พลน 333 การลกูเสือและยวุกาชาด 

พลน 235 กิจกรรมนนัทนาการส าหรับ
อาสาสมคัร                     2(2-0-4) 

ยบุรวมรายวิชา ปรับรหสัวิชา 
แตย่งัคงอยู่ในวิชาชีพเลือก  ใน
หน้า 18 และ 42 

พลน 333  ธุรกิจนนัทนาการ       2(2-0-4) พลน 332  ธุรกิจนนัทนาการ        2(2-0-4) ปรับรหสัวิชา แตย่งัคงอยู่ใน
วิชาชีพเลือก ในหน้า 18 และ 42 

พลน 222  ศิลปหตัถกรรมใน
นนัทนาการ                     2(1-2-3) 

พลน 234  ศิลปหตัถกรรมใน
นนัทนาการ                    2(1-2-3) 

ปรับรหสัวิชาและย้ายจาก
วิชาชีพบงัคบัมาอยู่ในวิชาชีพ
เลือก  ในหน้า 18 และ  41 

ไมม่ี วิชาชีพเลือก 
พลน 432 การจดังานเทศกาลและ

กิจกรรมพิเศษ                 2(2-0-4) 
พลน 433 การประชาสมัพนัธ์ทาง

นนัทนาการ                    2(2-0-4) 

 
 

เพ่ิมรายวิชาในกลุม่วิชาชีพเลือก
เพ่ือให้มีความหลากหลายทาง
วิชาชีพให้นิสิตได้เลือกเรียนตาม
ความถนดั  สอดคล้องกบัสาขา 
วิชาผู้น านนัทนาการ และเพ่ือ
สนองตอบความต้องการด้าน
ธุรกิจนนัทนาการในปัจจบุนั    
ในหน้า 18, 43 



 

 

 

98 

รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 

รหัสและช่ือวิชา 
ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) 

รายละเอียดการปรับปรุง 

พลน 441 สหกิจศกึษา  6(0-18-0) 
พลน 442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     6(0-18-0) 

พลน 441 สหกิจศกึษา 6(0-18-6) 
พลน 442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

             6(0-18-6)  

เพ่ิมจ านวนชัว่โมงศกึษา
ค้นคว้าด้วยตวัเอง หน้า 18, 43 

 
ในการปรับปรุงหลกัสตูรครัง้นี ้ เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัสาขาวิชาผู้น า

นนัทนาการ  โดยมีการปรับปรุงรหสัวิชา  ช่ือวิชา  เปล่ียนแปลงค าอธิบายวิชาและเพิ่มรายวิชาใหม ่ ให้มีความ
เหมาะสมสาขาวิชาชีพยิ่งขึน้  โดยในสว่นโครงสร้างหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรยงัคงเดมิ 
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3.  สรุปการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
 

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

วันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน  2555  ระหว่างเวลา  09.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 906B  ชัน้ 9  อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์  (ตกึ 14) 

---------------------------------- 
 

ความคิดเหน็และเข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์หลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒจิากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. นิสิตควรมีความรอบรู้มากกว่า 1  ภาษา  นอกเหนือจากภาษาองักฤษ  เชน่  ภาษาจีน  เพ่ือสร้าง
ข้อได้เปรียบในการติดตอ่สารสาร 

2. หลกัสตูรควรจะพฒันาผู้น านนัทนาการให้สามารถท างานได้ทัง้ชมุชนเมืองและชมุชนชนบท  
และควรพฒันาให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปพฒันาชมุชนให้ยอมรับการเปล่ียนแปลงและทนัสมยั 

3. ควรมีรายวิชาเก่ียวกบัอาเซียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยอาจเปิดเป็นวิชาเลือก
ให้กบันิสิตได้เลือกเรียน 

4. ควรมีการท าวิจยัเพ่ือให้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงหลกัสตูรให้ตอบรับกบัสงัคม 
5. หลกัสตูรควรมีรายวิชาท่ีพฒันาคณุลกัษณะของผู้น าให้มีความสามารถในการส่ือสารกบั

ผู้ รับบริการ และควรพฒันาให้ผู้น านนัทนาการมีความสามารถในการจดับริการนนัทนาการได้ 
6. ควรผลิตบณัฑิตเข้าสูง่านในระดบัองค์การ  ทัง้องค์การภาครัฐและเอกชน  การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพก็ควรให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในองค์การทัง้  2 รูปแบบ  และควรสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้มีโอกาส
ฝึกปฏิบตัจิากสถานท่ีจริง 

7. ควรมีรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงทางนนัทนาการ 
8. ในรายวิชานนัทนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ควรมีการเพิ่มหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบันิเวศวิทยา

เข้าไปด้วยเพ่ือให้นิสิตมีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองนี ้
9. ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางนนัทนาการ  ควรมีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกบัการสร้างวินยัใน

การใช้เทคโนโลยี   
10. ในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรมควรเน้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพนนัทนาการและ

สอดแทรกลงไปในรายวิชาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้นิสิตประสบความส าเร็จในวิชาชีพ มีทัง้ EQ (อีควิ) และ IQ 
(ไอควิ) 

11. เห็นด้วยท่ีมีรายวิชาคณุธรรมจริยธรรม 2 วิชา  เพราะการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ต้องใช้เวลา
และปลกูฝังอย่างตอ่เน่ือง 
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12. โครงสร้างหลกัสตูร  ควรมีวิชาบงัคบัให้น้อยลงและเปิดวิชาเลือกให้มากขึน้เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสเลือกและตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเอง  และจ านวนหน่วยกิตรวมควรเพิ่มเป็น  ไมเ่กิน 136 
หนว่ยกิต 
 

2. รองศาสตราจารย์วัฒน์  บุญกอบ 
    ผู้ทรงคุณวุฒจิากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1. ในหลกัสตูรควรเพิ่มรายวิชาด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  และควรมีการเพิ่มรายวิชาท่ี
เก่ียวกบัทกัษะด้านการส่ือสารและพฒันาบคุลิกภาพ 

2. วิชาแกน  เชน่  วิชาคณุธรรมจริยธรรมฯ และวิชาภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพฯ  ควรยบุรวมเหลือ
เพียงวิชาเดียว  เพ่ือให้สามารถเพิ่มรายวิชาอ่ืนๆ ได้อีก 

3. ควรเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้เก่ียวกบัอปุกรณ์เทคโนโลยีตา่งๆ 
เพิ่มมากขึน้ 

4. ควรเพิ่มเตมิและพฒันาทกัษะด้านการจดัการให้แก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตมีความมัน่ใจในการออกไป
ประกอบอาชีพ 

5. ควรปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นสากลเพ่ือให้เป็นต้นแบบแก่สถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 

3. รองศาสตราจารย์ก าโชค  เผือกสุวรรณ 
    ข้าราชการบ านาญ  (อดีตอาจารย์ประจ าคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

1. โดยรวมหลกัสตูรปรับปรุงท่ีน าเสนอ  มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้านวิชาชีพและความ
ต้องการบคุลากรทางนนัทนาการ 

2. ควรมีการเพิ่มเตมิรายวิชาด้านผู้น าให้มากขึน้  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและสร้างความ
มัน่ใจในการประกอบอาชีพหลงัส าเร็จการศกึษา 

3. ควรมีการเสริมด้านการประกอบธุรกิจนนัทนาการ  เพ่ือให้ทนัตอ่สถานการณ์ปัจจบุนั 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก  หงษ์ทองค า 
    ข้าราชการบ านาญ  (อดีตอาจารย์ประจ าคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

1. หลกัสตูรควรเพิ่มเตมิรายวิชาท่ีเก่ียวกบัผู้น านนัทนาการ  การสร้างผู้น า  ซึง่จะสอดคล้องกบั
สาขาวิชา โดยเน้นทกัษะท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ในการประกอบอาชีพ 

2. ควรให้ความส าคญักบัรายวิชาภาคสนาม  เชน่  วิชาคา่ยพกัแรม (Camping)  เพราะจะเป็น
การบรูณาการในทกุๆ รายวิชา  ทัง้วิชาจรรยาบรรณ  การจดัการนนัทนาการ  การบริหารงานบคุคล  องค์การ
และการจดัการ  การวดัและประเมินผล  การวิจยั  เป็นต้น  ซึง่จะเป็นทกัษะในองค์รวมท่ีผู้ เรียนสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ได้จริง 
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4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 

 
 

 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 
-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรีให้มี
ความเหมาะสม และเพื่อให้การจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แหง่พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 สภา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบงัคบันีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลกิข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ 

ข้อบงัคบั ค าสัง่หรือประกาศหรือมติอื่นใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี  ้  ให้ใช้ข้อบงัคบั
นีแ้ทน 

ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2543 
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นสว่นราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง สว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย  สว่น
งานในก ากบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา่ ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่เป็นไปตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลยั 

“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหนง่ที่เทียบเทา่ ซึง่เป็นสว่นราชการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
ให้หมายความถึงบคุคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของสว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยั
ด้วย 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1 การจดัการศึกษาตลอดปีการศกึษาโดยไม่แบ่งภาค หนึง่ปีการศกึษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 

30 สปัดาห์ 
6.2 การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี ้

6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15  สปัดาห์ 

6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์ 

6.2.3 การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจดัภาคฤดรู้อนเป็นพิเศษได้ 
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน  เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษาโดยมี

ระยะเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ 
จ านวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจดัการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนชัว่โมงการเรียน

ตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 8 
ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน

เป็นช่วงเวลาช่วงละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 
ให้แต่ละหลักสตูรก าหนดให้ชดัเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 
ข้อ 7 การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ใช้ระบบหนว่ยกิต โดย 1 หนว่ยกิต ต้องจดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ 15 

ชัว่โมง การจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
7.1 การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสติจะต้องลงทะเบียนรายวชิาในแตล่ะภาคการศกึษาไมน้่อยกวา่ 

9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตที่เหลือส าหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 9      
หนว่ยกิต 

7.2 การศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไมเ่กิน 9 หนว่ยกิต 
ส าหรับหลกัสตูรที่จดัการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจ านวนหน่วยกิตให้

เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
ข้อ 8 หนว่ยกิต หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศกึษาที่นิสติได้รับ แตล่ะรายวิชาจะมีหนว่ยกิตก าหนดไว้ ดงันี ้

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15 
ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 135 
ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
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8.4 การปฏิบตัิการในสถานศกึษาหรือปฏิบตัิตามคลนิิก ท่ีใช้เวลาปฏิบตัิงาน 3 
ถึง 12  ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้
เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศกึษา 1 ถึง 2 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ15 ถึง 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หนว่ย
กิต ตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จดัการศกึษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกบัชัว่โมงการศึกษา
ให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 9 จ านวนหนว่ยกิตและระยะเวลาการศกึษา ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี มีดงันี ้
9.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน        

8  ปีการศกึษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 12  ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
9.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน       

10 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 15  ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
9.3 หลกัสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต  ใช้เวลา

ศกึษาไมเ่กิน 12 ปีการศกึษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 18 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 

9.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 
ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน  6 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) จะต้องถือเป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูรปริญญาตรีและจะต้อง สะท้อนปรัชญา
และเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบคุ าวา่ “ตอ่เนื่อง” ไว้ในวงเลบ็ตอ่ท้ายช่ือหลกัสตูร 

9.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศกึษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเ่กิน 12 ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหนว่ยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของผู้ เรียนได้ 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 10 การนบัเวลาการศกึษา ให้นบัจากวนัท่ีเปิดภาคการศกึษาแรกที่รับเข้าศกึษาในหลกัสตูรนัน้ 
ข้อ 11 โครงสร้างหลกัสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี

สดัสว่นจ านวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้
11.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม ดงันี ้
11.2.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  84  หนว่ยกิต 
11.2.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  114  หนว่ยกิต 
11.2.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  144  หนว่ยกิต 
11.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  42  หนว่ยกิต 
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11.2.5 หลกัสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม ไมน้่อยกวา่ 84 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะอาจจดัในลกัษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้โดยวิชาเอกต้องมี

จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จดัหลกัสตูร
แบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิต ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 
150 หนว่ยกิต 

11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด โดยให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยไมน่บัหนว่ยกิต 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

ข้อ 12 คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา 
12.1 ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
12.2 ส าเร็จการศกึษา ขัน้อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ส าหรับหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง) 
12.3 คณุสมบตัิอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วิธีดงัตอ่ไปนี ้
13.1 สอบคดัเลอืก  
13.2 คดัเลอืก 
13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลยัหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 14 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตวั พร้อมหลกัฐานที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
โดยช าระเงินคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามวนั เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ที่ผา่นการรับเข้าเป็นนิสติที่ไมอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวนั เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
เป็นอนัหมดสทิธ์ิท่ีจะเข้าเป็นนิสติ  เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในวนัท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดให้รายงานตวั และเมื่อได้รับอนมุตัิต้องมารายงานตวัตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

 
หมวด 4 

การลงทะเบียน 
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

16.1 ก าหนดวนัและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั 

16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อนิสติได้ช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  ของ 
มหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลยั  นิสิตผู้ ใดลงทะเบียนเรียน 

หรือ ช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ  ภายหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จะต้องถกูปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่
ด้วย การเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ขึน้ทะเบียนเป็นนิสติใหมใ่นภาคการศกึษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานัน้ 
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16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด  ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั ไมม่ีสทิธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้  เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิเป็นกรณีพิเศษ 

จากคณบดี ทัง้นี ้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สปัดาห์ นบัจากวนัเปิด ภาค
การศกึษา 

16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชานิสิตต้องเรียน  รายวิชา
ดงักลา่วมาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 17  จ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียนได้ 
17.1 นิสติเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาตามระบบ 

ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 
ส าหรับนิสติสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบียนได้ไมเ่กิน 15 หนว่ยกิตในภาคการศกึษาปกติ 

17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค  ไม่เกิน 9 
หนว่ยกิต ในภาคฤดรู้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต 

17.3 นิสติอาจยื่นค าร้องขออนมุตัิจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวชิามากกวา่ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ต้องไม่
เกิน 3 หนว่ยกิต 

17.4 นิสติที่จะส าเร็จการศกึษาและเหลือวิชาเรียนตามหลกัสตูร มีจ านวนหนว่ยกิตต ่า กวา่เกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตที่เหลือได้   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบ
ทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
18.2 จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตจะไมน่บัรวมหนว่ยกิตสะสม 
18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นบัรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่ต ่าสุดแต่ไม่เกิน

จ านวนหนว่ยกิตสงูสดุที่นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษา 
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต   จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานัน้ โดยนิสติไมต้่องสอบ 
18.5 มหาวิทยาลยัอาจอนมุตัิให้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ 

โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบตัิและพืน้ความรู้ตามที่มหาวิทยาลยัเห็นสมควร  และจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและ
ระเบียบตา่ง ๆ  ของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค  ไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห์ โดยการอนุมัติจาก
คณบดี 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานัน้ๆ  จึงจะมีสิทธ์ิ 
เข้าสอบในรายวิชาดงักลา่วได้  ยกเว้น  กรณีการจดัการศกึษาแบบการศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมินผลการศกึษา 
21.1 การประเมินผลการศกึษาใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ ออ่น (Poor) 1.5 
D ออ่นมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0.0 

 

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลกัสตูร ไมม่ีการประเมินผลเป็นคา่ระดบัขัน้  ให้ประเมินผลใช้สญัลกัษณ์ ดงันี ้
สญัลกัษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏิบตัิ/ฝึกงาน/เป็นท่ีพอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบตัิ/ฝึกงาน/ไมเ่ป็นท่ีพอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนมุตัิ (Withdrawn) 
IP ยงัไมป่ระเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้(In progress) 

 

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
21.3.1 นิสติสอบตก 
21.3.2 ขาดสอบโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 
21.3.3 มีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
21.3.4 ทจุริตในการสอบ หรือการทจุริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษา 
21.3.5 เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เนื่องจากไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต แตค่ณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศกึษาในลกัษณะของค่าระดบัขัน้ หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้ สญัลกัษณ์ S 
หรือ U แล้วแตก่รณี ในกรณีที่ได้ U นิสติจะต้องปฏิบตัิงานเพิ่มเติมจนกวา่จะได้รับความเห็นชอบให้ผา่นได้ จึงจะถือวา่ได้ศกึษา
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
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21.5 การให้ I จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสดุวิสยั และ

ได้รับอนมุตัิจากคณบดี 
21.5.2 ผู้สอนและหวัหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสติยงัปฏิบตัิงานซึง่เป็น

สว่นประกอบการศกึษารายวิชานัน้ไมส่มบรูณ์ 
21.6 การด าเนินการแก้ I นิสติจะต้องด าเนินการแก้สญัลกัษณ์ I ให้เสร็จสิน้ภายใน 4 สปัดาห์ เพื่อให้ผู้สอน

แก้สญัลกัษณ์ I หากพ้นก าหนดดงักลา่ว ผู้สอนจะเปลีย่นสญัลกัษณ์ I เป็นคา่ระดบัขัน้ E ทนัที 
21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตัง้แต่ระดับ D ขึน้ไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานัน้ยกเว้นรายวิชาในหลกัสูตร

ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 
21.8 การให้ W จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

21.8.1 นิสติได้รับอนมุตัิให้งดเรียนรายวิชานัน้ตามข้อ 19 
21.8.2 นิสติได้รับอนมุตัิให้ลาพกัตามข้อ 27 
21.8.3 นิสติถกูสัง่พกัการเรียนในภาคการศกึษานัน้ 
21.8.4 นิสิตได้รับอนุมตัิจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสญัลกัษณ์ I เนื่องจากการป่วย หรือเหตุอัน

สดุวิสยัยงัไมส่ิน้สดุ 
21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นิสติได้รับอนมุตัิให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไมน่บัหนว่ย

กิต ตามข้อ 18 
21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานตอ่เนื่องกนัเกินกวา่ 1 ภาคการศกึษา 
21.11 ผลการสอบต้องสง่ผา่นความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนสง่กองบริการการศกึษา 
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดบัขัน้เฉลี่ยสะสมส าหรับนิสิตที่รับโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอื่น  

เมื่อส าเร็จการศกึษาให้ด าเนินการดงันี ้
21.12.1 แสดงผลการศกึษาของนิสติรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้สว่นหนึง่ตา่งหากพร้อมทัง้

ระบช่ืุอสถาบนัอดุมศกึษานัน้ไว้ด้วย 
21.12.2 ค านวณค่าระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยั 
ข้อ 22 การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดที่นิสติสอบได้ E ในวิชาบงัคบันิสติจะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเลอืก 
รายวิชาอื่นที่มีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าภาควิชาหรือ
หวัหน้าสาขาหรือประธานหลกัสตูร ที่รายวิชานัน้สงักดั และได้รับอนมุตัิจากคณบดีที่รายวิชานัน้สงักดั 

ในกรณีที่ไมใ่ช่วิชาบงัคบั หากได้ผลการเรียนเป็น E ไมต้่องเรียนซ า้ในรายวิชาดงักลา่วได้ 
22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบงัคบัของวิชาเอก

เดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ า้หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกนัได้   ในการเลือกเรียน
แทนนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าภาควิชา หรือหวัหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลกัสตูรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโท
ใหม ่และได้รับอนมุตัิจากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหมห่รือวิชาโทใหมส่งักดัวิชาที่เลอืกเรียนแทนนีจ้ะไมน่บัหนว่ยกิตในหมวด
วิชาเอกใหมห่รือหมวดวิชาโทใหม่ 
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ข้อ 23 การนบัหนว่ยกิตและการค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่ 
23.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับขัน้เฉลี่ยให้นับจากรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลการศกึษาเป็นคา่ระดบัขัน้  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
23.2 การนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของ

รายวิชาที่สอบได้ ตัง้แตร่ะดบั D  ขึน้ไปเทา่นัน้ 
23.3 คา่ระดบัขัน้เฉลีย่รายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ โดยเอาผลรวม

ของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชาเป็นตวัตัง้  
หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมของภาคการศกึษานัน้ 

23.4 ค่าระดบัขัน้เฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษา
สดุท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดบัขัน้  ของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทัง้หมด หารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมทัง้หมด 

23.5 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณ เมื่อสิน้ภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่  2  ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

23.6   ในภาคการศกึษาที่นิสติได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่รายภาค
การศกึษานัน้ แตใ่ห้น าไปค านวณในภาคการศกึษาที่ได้รับการประเมินผล 

ข้อ 24 การทจุริตในการสอบและการทจุริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการศึกษานิสติที่เจตนาทจุริตหรือท าการทจุริตใด ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดงันี ้

24.1 ตกในรายวิชานัน้ หรือ 
24.2 ตกในรายวชิานัน้ และให้พกัการเรียนในภาคการศกึษาปกตถิดัไปหรือเลือ่นการเสนอช่ือขอรับปริญญา

ไปอีก 1 ปีการศกึษา หรือ 
24.3 พ้นจากสภาพนิสติ 

การพิจารณาการทจุริตดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสติ การลาพกัการเรียน และการลาออก 

ข้อ 25 สถานภาพนิสติ เป็นดงันี ้
25.1 สถานภาพนิสติตามการจดัการศกึษา แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

25.1.1 นิสติเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
25.1.2 นิสติไมเ่ต็มเวลา (Part Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเ่ต็มเวลา 

25.2 สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศกึษา 
25.2.1 นิสติสามญั ได้แก ่ผู้ที่ผา่นการคดัเลอืกและขึน้ทะเบียนเป็นนิสติของมหาวิทยาลยัและเข้า

ศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
25.2.2 นิสติสมทบ ได้แก่ นิสติและนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ ที่ได้รับอนมุตัิจาก

มหาวิทยาลยัให้ลงทะเบยีนเรียนรายวชิา เพื่อน าหนว่ยกิต ไปคิดรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัท่ีตนสงักดั 
25.2.3 นิสติที่เข้าร่วมศกึษา ได้แก่บคุคลภายนอกที่ได้รับการอนมุตัิจากมหาวิทยาลยัให้เข้าร่วม

ศกึษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนว่ยกิตได้เมื่อได้รับการคดัเลอืกเข้าเป็นนิสติสามญั 
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ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสติ 
สภาพนิสติมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบรูณ์ และสภาพรอพินิจ 

26.1 นิสติสภาพสมบรูณ์ ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศกึษาแรกหรือนิสติที่สอบได้คา่ระดบัขัน้
เฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 

26.2 นิสติสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสติที่สอบได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต่ 1.50-1.99 แตย่งัไมพ้่นสภาพ
นิสติ ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  

การจ าแนกสภาพนิสติจะกระท าเมื่อสิน้ภาคการศึกษาที่ 2 นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษานิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาค   
ฤดรู้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศกึษาถดัไปที่ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 27 การลาพกัการเรียน 
27.1 นิสติอาจยื่นค าร้องลาพกัการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

27.1.1 ถกูเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลอืก
หรือรับการเตรียมพล 

27.1.2 ได้รับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอื่นใดที่มหาวิทยาลยัเห็นควร
สนบัสนนุ 

27.1.3 เจ็บป่วยจนต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
27.1.4 มีเหตจุ าเป็นสว่นตวั อาจยื่นค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ถ้ามีสภาพนิสติมาแล้วอยา่งน้อย 

1 ภาคการศกึษา 
27.2 การลาพกัการเรียน นิสติต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคเรียน และจะต้องช าระเงิน

คา่รักษาสภาพนิสติของภาคการศกึษานัน้ และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการลาพกัการเรียน 
27.3 การลาพกัการเรียน ให้อนมุตัิครัง้ละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลาพกัการ

เรียนตอ่ไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหมต่ามข้อ 27.2 
27.4 ให้นบัระยะเวลาที่ลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาด้วย 

ข้อ 28 การลาออก 
นิสติที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่นิสติศกึษาอยู่และให้

คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 
ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสติ 

นิสติต้องพ้นจากสภาพนิสติในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
29.1 ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรและได้รับอนมุตัิปริญญาตามข้อ 39 
29.2 ได้รับอนมุตัิจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 
29.3 ถกูคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตใหม่   ยกเว้น  กรณีตาม  
ข้อ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 

29.3.2 ไมช่ าระเงินคา่รักษาสถานภาพนิสติตามข้อ 27.2 
29.3.3 ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 12 
29.3.4 เมื่อคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมต ่ากวา่ 1.50 
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29.3.5 เป็นนิสติสภาพรอพินิจทีม่ีคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมต า่กวา่ 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศกึษา
ตอ่เนื่องกนั 

29.3.6 เป็นนิสติสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศกึษาตอ่เนื่องกนั 
29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้ค่าระดบัขัน้เฉลี่ยสะสม

ต ่ากวา่ 2.00 
29.3.8 ท าการทจุริตในการสอบและถกูสัง่ให้พ้นจากสภาพนิสติ 
29.3.9 มีความประพฤติเสือ่มเสยีอยา่งร้ายแรง 
29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 
29.3.11 ถกูพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในคดีอาญา  เว้นแตค่วามผดิโดยประมาท หรือความผิด   

ลหโุทษ 
29.4 ถึงแก่กรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหน่วยกติ 

ข้อ 30 การเปลีย่นสถานภาพ 
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลยัอาจอนุมตัิให้นิสิตเปลี่ยนสถานภาพตาม

การจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้  ทัง้นีน้ิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง  ๆ  รวมทัง้ช าระ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ในการเปลีย่นสภาพให้ถกูต้อง 

30.2 นิสติที่เปลีย่นสถานภาพตามการจดัการศกึษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี
การศกึษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลีย่นใหมอ่ยา่งน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

ข้อ 31 การย้ายคณะ 
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลยัอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้ทัง้นีน้ิสิต

จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่ง ๆ รวมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 
31.2 นิสติต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะไมน้่อยกวา่ 60 วนั ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที่

ประสงค์จะย้ายการพิจารณาอนมุตัิให้อยูใ่นดลุพินิจของคณบดีที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนัน้ ๆ การย้ายคณะ
จะมีผลสมบรูณ์ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศกึษา 

31.3 รายวิชาตา่ง ๆ ที่นิสติย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมด้วย 
31.4 ระยะเวลาการศกึษาให้นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปลีย่นวิชาเอกและวิชาโท 
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้  โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาคหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือ

ประธานหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง และได้รับอนมุตัิจากคณบดี 
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสติ 

สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคดัช่ือออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอนัสมควรอย่างยิ่งเท่านัน้  
และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
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34.1 สถาบนัอดุมศกึษาอื่นท่ีนิสติประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบนัอดุมศกึษาที่มหาวิทยาลยัให้
ความเห็นชอบ ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของหวัหน้าภาควิชา หรือหวัหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลกัสตูรและได้รับอนมุตัิจาก
คณบดี 

34.2 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวชิาที่นิสติลงทะเบียนเรียนจากสถาบนั อดุมศกึษาอื่นตามข้อ 34.1 
ให้เป็นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศกึษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศกึษาของนิสตินัน้ทกุกรณี มหาวิทยาลยัจะยดึถือการ
รายงานผลการศกึษาโดยตรงจากสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  
และหากไมม่ีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือวา่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรีของหลกัสตูร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่น 
35.1 มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอื่นท่ีมี 

วิทยฐานะเทียบเทา่มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไข และวิธีการตามที่สภาวิชาการก าหนด 
35.2 นิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัจะต้องยอมรับการเทียบ

โอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัตามข้อบงัคบัข้อ 36 
35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาแต่ต้องไม่

เกิน 2 เทา่ของก าหนดเวลาที่ต้องศกึษาเพื่อให้ได้จ านวนหนว่ยกิตที่เหลอื และ 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลกัสตูร   จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มี
สทิธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม 

ข้อ 36 การโอนหนว่ยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดบัอดุมศกึษาให้ใช้เกณฑ์ ดงันี ้
36.1 เป็นรายวิชาในหลกัสตูรอดุมศกึษาที่สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 
36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนือ้หาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาที่ขอเทียบ 
36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 5 ปี นบัถึงวนัท่ีขอเทียบรายวิชา 
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดบัขัน้ C หรือค่าระดบัขัน้เฉลี่ย 2.00 

หรือเทียบเทา่ 
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไมต่ ่ากว่าระดบัขัน้ B หรือ

คา่ระดบัขัน้เฉลีย่ 3.00  หรือเทียบเทา่ และเป็นไปตามเกณฑ์และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบโอน 
36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดลุยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสิตขอโอน

หนว่ยกิตและเทียบรายวิชาและได้รับอนมุตัิจากคณบดี 
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมตาม

หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนีไ้ด้ทัง้หมดที่มิได้

ระบไุว้ในประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป 
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต มหาวิทยาลยัอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันิสติที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวดัมาตรฐานได้ 
ทัง้นี  ้นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของ
มหาวิทยาลยั 
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หมวด 8 

การขอรับและการให้ปริญญา 
ข้อ 38 การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลยั
ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาสดุท้าย 1 เดือน 

ข้อ 39 การให้ปริญญา 
มหาวิทยาลยัจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดี  เสนอช่ือตอ่สภา

มหาวิทยาลยัเพื่ออนมุตัิปริญญาบณัฑิตหรือปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
39.1 ปริญญาบณัฑิต 
ผู้มีสทิธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิต ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  และมี เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 

39.1.2 ได้รับการประเมินผล Sในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด  ส าหรับ
หลกัสตูรที่มีการก าหนดไว้ 

39.1.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลี่ยสะสมไมต่ ่ากวา่ 2.00 ทัง้นีห้ากมีการใช้ระบบการวดัผลและการศกึษา
ที่แตกตา่งไปจากนี ้จะต้องก าหนด ให้มีคา่ เทียบเคียงกนัได้ โดยการอนมุตัิของสภามหาวิทยาลยั 

39.2 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ต้องเป็น
นิสติเต็มเวลาและมีคณุสมบตัิดงันี ้

39.2.1 มีคณุสมบตัิครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรทัง้นี  ้ไม่นับภาค

การศกึษาที่ได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการเรียน 
39.2.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.25 ขึน้ไป 
39.2.4 ไมม่ีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 

39.3 ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ 
ผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ ต้องเป็นนิสติเต็มเวลาและมีคณุสมบตัิดงันี ้

39.3.1 มีคณุสมบตัิครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเ่กินจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรทัง้นีไ้ม่นบัภาค

การศกึษาที่ได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการเรียน 
39.3.3 ได้คา่ระดบัขัน้เฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.60 ขึน้ไป 
39.3.4 ไมม่ีผลการเรียนรายวิชาใดต ่ากวา่ C 
 

หมวด 9 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 40 ทกุหลกัสตูรจะต้องก าหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้ชดัเจน  
ซึง่อยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลกั 4 ประเด็น คือ 
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40.1 การบริหารหลกัสตูร 
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
40.3 การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสติ 
40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ข้อ 41 ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา
เป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพฒันาหลกัสตูรอยา่งตอ่เนื่องทกุ 5 ปี 

ข้อ 42 หลกัสตูรที่จะเปิดใหมห่รือหลกัสตูรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ ประจ าหลกัสตูร 
ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสตูรนัน้ไม่น้อยกวา่  5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจะต้องมีคณุวฒุิตรง

หรือสมัพนัธ์กบัสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนนีต้้องเป็นผู้มีคณุวฒุิไมต่ ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าในแต่ละหลกัสตูร จะเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กวา่ 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ 

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร หมายถึงบคุลากรของมหาวิทยาลยัที่มีหน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตัิ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูรที่เปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์ประจ าของสถาบนัใน
ความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

ข้อ 43 ให้ทุกหลกัสตูรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน  
การพฒันาหลกัสตูร และการติดตามประเมินผลหลกัสตูร และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

บทเฉพาะกาล 
ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบงัคบันีข้ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษา ระดบัปริญญาตรีฉบบัก่อน โดยที่

ข้อความเดิมเอือ้ประโยชน์แก่นิสติที่เข้าศกึษา ในขณะท่ีข้อบงัคบัฉบบันัน้มีผลบงัคบัใช้ ให้อธิการบดีมีอ านาจพจิารณาใช้
ข้อบงัคบัเดิมได้ จนกวา่นิสตินัน้จะพ้นสภาพนิสติ 
 ประกาศ ณ  วนัท่ี  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 
 
 
       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
     นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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5.  ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร /ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
ค าสัง่คณะพลศกึษา 
ท่ี  ๗๙  / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านนัทนาการ 
(หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕)  คณะพลศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๕ 

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕)  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ท่ีมหาวิทยาลยัวางไว้  
เห็นสมควรแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  
๒๐๐๑/๒๕๕๔  ลงวนัท่ี  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ืองการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบตัิราชการแทน
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ น านันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) คณะพลศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๕ ดงัตอ่ไปนี ้
 ๑.  คณบดีคณะพลศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมควร  โพธ์ิทอง กรรมการ 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยัโรจน์  สายพนัธุ์ กรรมการ 
 ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวดี  พึง่โพธ์ิทอง กรรมการ 
 ๖.  อาจารย์จกัรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร  กรรมการ 
 ๗.  อาจารย์วิพงษ์ชยั  ร้องขนัแก้ว  กรรมการ 
 ๘.  อาจารย์สราวุธ  ชัยวิชิต   กรรมการ 
 ๙.   อาจารย์วณฐัพงศ์  เบญจพงศ์  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์สมุนรตี  นิ่มเนตพินัธ์  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวจาริวรรณ  หมั่นไชย  กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าท่ี  ด าเนินการวางแผนและการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐานครุุสภาและ
ส านักงานการอุดมศึกษา(สกอ.) และด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ น า
นนัทนาการ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวนัท่ี  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

    สัง่  ณ  วนัท่ี   ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                                                                       
(รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ  ขวญับญุจนัทร์) 

คณบดีคณะพลศกึษา 
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