
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel./Fax : 0-4371-3174 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 สาขาวิชาจิตวิทยา 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
ชื่อหลักสูตร > การศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
อักษรย่อ     > กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

นิสิตจะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพคร ูและวิชาทางด้านวทิยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยวชิาใน               
กลุ่มคณิตศาสตร ์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส ์และนสิิตจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 1 ป ี
 
จุดเด่นหลักสตูร 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดและจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร์ มีความรู ้          
คู่คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร ์หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อระดบับัณฑิตศกึษาได้ทัง้ในสายการศึกษาและสายวิทยาศาสตร์ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูส้อนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง             
กับสาขาวชิาเอก ได้แก ่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ประกอบอาชีพด้านการจัดการศึกษาอ่ืนๆ เช่น นักพัฒนาบุคลากรนักฝึกอบรม นักวิชาการศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
อักษรย่อ     > กศ.บ. คณิตศาสตร์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

ประกอบอาชีพครูหรือนักวิชาการทางการศึกษา 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักพัฒนาบุคลากร                
นักฝึกอบรม นักวิชาการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาสงัคมศึกษา 
อักษรย่อ     > กศ.บ. สังคมศึกษา (จ านวนไมน่้อยกว่า 134 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

ประกอบอาชีพครูหรือนักวิชาการทางการศึกษา 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในสาขาวิชาสังคมศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักพัฒนาบุคลากร           
นักฝึกอบรม นักวิชาการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
อักษรย่อ    > กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (จ านวนไมน่้อยกว่า 134 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเนน้การผลิตครูภาษาอังกฤษที่สามารถจัดการเรียนการภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ส าคัญและรายวิชาที่พฒันาทักษะและ
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  การออกแบบสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  การท าวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา พ.ศ. 2556 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

มุ่งเน้นผลิตครูภาษาอังกฤษให้เป็นผูท้ี่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน
วิชาชีพครูและวชิาเฉพาะสาขา ได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความเปน็ผู้น าในการสอนภาษาอังกฤษ มคีวามสามารถในการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการสอนวชิาภาษาอังกฤษ และการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างเชีย่วชาญ มีจิตสาธารณะ  
มีทักษะการท างานเป็นทีมแบบกัลยาณมิตร และมทีักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. ครูสอนภาษาอังกฤษ 
2. อาชีพด้านการจัดการศึกษาอ่ืนๆ เช่น นักพัฒนาบุคลากร นักฝึกอบรม นักวิชาการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
3. อาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
 
 

 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาภาษาไทย 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
อักษรย่อ     > กศ.บ. ภาษาไทย (จ านวนไม่น้อยกว่า 137 หนว่ยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

วิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัตติามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และ

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามวา่ด้วยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ประกอบวิชาชีพคร ูต าแหน่งครูสอนภาษาไทย อาชีพดา้นการจัดการศึกษา นักพัฒนาบุคลากร นักฝึกอบรม 
นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
อักษรย่อ     > กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (จ านวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นในเร่ืองการ         
จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย หรือเด็กก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านรปูแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการช่วงวัย ความสามารถและความสนใจของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

1. ผู้เรียนจะเปน็ที่พึง่ของสังคมและชุมชนในฐานะครูปฐมวัยทีส่ามารถปฏบิัติงานได้ในสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัยทุกรูปแบบอย่างมปีระสทิธิภาพ 

2. ผู้เรียนจะสามารถเป็นผูน้ าในการน าองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยไปพฒันาสงัคมและชุมชนได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

3. ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน่รวมทั้งตระหนักในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิัติงานทางการศึกษาปฐมวัย 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. จบระดบัมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครูปฐมวัย 

2. เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหาสารคามเก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้
ทราบเปน็ปีๆ ไป 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. สาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน จิตวิทยา 

 
แนวทางการประกอบอาชพี 

1. เป็นบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผูดู้แลเด็กในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย นักพัฒนาการ 
เด็ก สังกัดหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

2. ประกอบอาชีพด้านการจัดการศึกษาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เช่น นักวิจัย นักพัฒนาบุคลากร 
นักฝึกอบรม นักวิชาการทางการศึกษา นักเขียน นักวิชาการอิสระ เจ้าของกิจการเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 

3. ท างานในบริษัทหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น บริษัทผลติ
หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย ผลิตสื่อของเล่นและสื่อเพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวัย เป็นตน้ 

 
 
 



สาขาวชิาเทคโนโลยสีารการศกึษาและคอมพวิเตอรศ์กึษา 
 
ชือ่หลกัสตูร > การศึกษาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
อักษรย่อ     > กศ.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (จ านวน 156 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เป็นการจัดการศึกษาแบบเอกคู่ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษา หลักการ, ทฤษฎีและกิจกรรมเก่ียวเทคโนโลยกีารศึกษา การผลิตและออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการศูนย์ทางเทคโนโลยีการศึกษา การปฏิบัติการควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียน
การสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา การจัดการโปรแกรมประยุกต์ 
โปรแกรมปฏิบัติการ และมีความรู้ในเร่ืองของวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

เป็นวิชาเอกคู่ ที่บัณฑิตสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งดา้นเทคโนโลยีการศึกษา        
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้องแนวทางในการประกอบอาชีพ 

(1) ครู อาจารย์ ด้านเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(2) นักออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(3) นักออกแบบและพฒันาสื่อการเรียนการสอน 
 (4) นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ในสถาบนัการศึกษาหรือ หน่วยงานอ่ืน 
(5) นักวิชาการเทคโนโลยีการศกึษาหรือโสตทัศนศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน 
(6) นักฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
(7) ประกอบอาชีพอิสระเก่ียวกับงานด้านผลิตสื่อ งานดา้นคอมพิวเตอร์หรืองานฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาจติวทิยา 
 
ชือ่หลกัสตูร > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
อักษรย่อ     > วท.บ. จิตวิทยา (จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตนักจิตวิทยาที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการทางจิตวิทยาทีช่่วยเสริมสร้าง พัฒนาสุขภาพจิต
ของบุคคลในสังคม โดยผู้เรียนจะต้องศึกษารายวชิาจิตวิทยาพื้นฐานทีส่ าคัญและรายวชิาเลือกทีมุ่่งเน้นความรู้ ทักษะ 
และความสามารถเฉพาะสาขา ซึ่งประกอบด้วย สาขาวชิาจติวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว และสาขาวิชา
จิตวิทยาคลนิิก 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

หลักสูตรมุ่งพัฒนานักจิตวทิยาทีม่ีความรู้ และทักษะทางด้านจิตวิทยา โดยสาขาจิตวิทยาการปรกึษาและแนะ
แนวมุ่งเน้นที่จะสรา้งนักจิตวิทยาที่มีความสามารถในการให้บริหารด้านการแนะแนวในสถานศึกษา การให้การปรึกษา 
การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิต สาขาจิตวิทยาคลินิกมุ่งเนน้ที่จะสร้างนักจิตวิทยาที่มีความสามารถในการบ าบัด
ทางจิตวทิยา และการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลนิิก ซึ่งหลกัสูตรจิตวิทยาคลนิิกไดผ้่านการรับรองจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวทิยาคลนิิกในปี พ.ศ. 2556 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาที่เก่ียวข้องแนวทางในการประกอบอาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ นักวิจัย นักฝึกอบรม นักพัฒนาบุคคลและนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา นักจิตวิทยาแนะแนว 
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการทางด้านจิตวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
 
หลักสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
อักษรย่อ > วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา (จ านวนไม่น้อยกวา่ 125 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่อาชีพที่มีบทบาท หน้าที่ในด้านการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา ผู้เรียน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ดังนี ้

- Scope 1: การจัดการกีฬา (Sport Management) 
- Scope 2: จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) 
- Scope 3: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา (Sport Innovationand Technology) 
- Scope 4: สังคมวิทยาการกีฬา (Sport Sociology) 
- Scope 5: เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) 
- Scope 6: โภชนาการกีฬา (Sport Nutrition) 
- Scope 7: สรีรวิทยาการกีฬา (Sport Physiology) 
- Scope 8: ชีวกลศาสตร์การกีฬา (Sport Biomechanics) 
- Scope 9: การฝึกกีฬา (Sport Training) 
รวมถึงการรู้จักบูรณาการ ประยกุต์ องค์ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาตร์การกีฬา กับภูมปิัญญาจากชุมชน

ท้องถิ่นมาใช้ในการการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาได้อย่างกลมกลืน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และออกฝึกภาคสนามในสถานการณ ์และสิ่งแวดล้อมจริง เพื่อน าออกไปรับใช้สงัคม
ในระดับประเทศท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

เมื่อผู้เรียน เรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วจะต้องมีความสามารถในด้าน 
1. เป็นผูน้ าของสงัคม และชุมชนในการน าองค์ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาไปสอน แนะน าและ

ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาได ้
2. ออกแบบโปรแกรมการออกก าลัง หรือ การฝึกซ้อมกีฬาตลอดจนโปรแกรมการประเมินผลการออกก าลัง

กาย และการเล่นกีฬาได ้
3. น าทรัพยากรและภูมปิัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับองค์ความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬาสร้างเป็น

องค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของบุคคล ชุมชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2557 หมวด 3 
ข้อ 11 

2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ/หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
 
 
 



แนวทางการศกึษาตอ่ 
ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาต่อในสาขาวชิาที่เก่ียวข้องในระดบัสูงขึ้นไปได้ อาทิเช่น 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย และการกีฬา 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
4. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
5. สาขาวิชาพลศึกษา 
6. สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นทีส่นใจ เช่น การจัดการสถานบริการการออกก าลังกาย  
(Fitness centers) สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา 

เป็นต้น  
หมายเหต ุ ทุกสาขาวิชาสามารถศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลยัทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
แนวทางการประกอบอาชพี 

1. เป็นพนักงานของรัฐ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรกีฬาของรัฐบาล หรอื เอกชน 
2. เป็นผูฝ้ึกสอนกีฬาทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม 
3. เป็นเจ้าหนา้ทีฝ่่ายกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
4. เป็นพนักงานประจ า สังกัดสมาคมกีฬาต่าง ๆ 
5. เป็นพนักงานในสถานประกอบการการออกก าลังกาย และสโมสรกีฬาของภาครัฐ หรือ เอกชน 
6. เป็นพนักงานฝา่ยฝึกอบรมในค่ายกีฬา (Sport camp) 
7. เป็นพนักงานผูช้่วยทีมเวชศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยจิตวิทยาคลนิิกทางการกีฬา หรือผู้ช่วยวิจัยทางดา้นการ

ออกก าลังกายและกีฬา 
8. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น การขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจกีฬาในระบบ

สากล หรือเชิงนิเวศเป็นต้น 
 

 


