มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการกีฬา)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต / คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
Bachelor of Arts Program in Sports Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา)
ศศ.บ. (การจัดการการกีฬา)
Bachelor of Arts (Sports Management)
B.A. (Sports Management)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………
เมื่อ
วันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด๎านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ………..… เมื่อวันที่ ….... เดือน ................... พ.ศ. ………
ได๎รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ …………….เมื่อวันที่ …….. เดือน
........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ในปีการศึกษา 2562
8. สายงานหรืออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักจัดการการกีฬา (Sport Manager)
8.2 ผู๎จัดและควบคุมดูแลการแขํงขันกีฬา (Sport Organizer)
8.3 นักธุรกิจทางด๎านการกีฬา (Sport Businessmen)
8.4 นักการตลาดการกีฬา (Sport Marketer)
8.5 ผู๎นานันทนาการและศูนย์เยาวชน (Recreational Leader and Director of Youth Center)
8.6 ผู๎สื่อขําวกีฬา (Sport Media and Sport Reporter)
8.7 นักวิชาการทางการกกีฬา (Sport Academic)
8.8 ผู๎ตัดสินกีฬาระดับต๎น (Sport Referees at the beginning level)
9. ชื่อเลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัวบัตร
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปีการศึกษาที่จบ
1.
1310700083xxx
อาจารย์
จักรพันธ์ ชุบไธสง
วทม.(การจัดการกีฬา)/ 2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ/ 2550
2

5470100029xxx

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นิลมณี ศรีบุญ
ดร.

Ph.D. in Sport Administration
Florida State University,
Tallahassee, Florida, USA./
2544ค.ม. (สาขาพลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2524
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 พล
ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พลศึกษา/2521
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1101700063xxx

อาจารย์
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3829900009xxx

อาจารย์
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3100901903xxx

ดร.

วรวีร์ นาคพนม

วทม.(การจัดการกีฬา)/ 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2553
รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว
วท.ม.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ/2553
วท.บ.กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ/2546
สิริลักษณ์ กาญจโนมัย ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2554
วท.ม.กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล/2545
วท.บ.กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล/2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- หมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและการกีฬา ใช๎สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะสหเวช
ศาสตร์ และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- หมวดวิชาเอก และวิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬา ใช๎สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและฟื้นฟูทางการกีฬา และ
หนํวยงานด๎านการกีฬาของรัฐบาลและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางด๎านการเมือง รวมทั้งอุบัติการณ์การระบาดของโรคหลายโรคในชํวง
ที่ผํานมา ทาให๎ภาครัฐและภาคเอกชนตํางต๎องปรับตัวเพื่อให๎สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได๎ ประชาชน
สนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การสํงเสริมให๎มีสุขภาพดีทางหนึ่งคือการออกกาลังกาย และการเลํนกีฬา ทาให๎มีสถานออก
กาลังกายในรูปแบบตําง ๆ เกิดขึ้นหลายแหํงในประเทศไทย รวมทั้งมีการขยายตัวเพื่อรองรับผู๎ใช๎บริการมากขึ้น อีกทั้ง
ในปัจจุบันประชาชนให๎ความสนใจในการออกกาลังกาย รวมถึงกีฬาทั้งในรูปแบบของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬา
อาชีพ ซึ่งมีความต๎องการที่จะพัฒนานักกีฬาให๎เป็นนักกีฬาอาชีพมากขึ้น สํ งผลให๎เกิดความต๎องการบุคลากรที่
สามารถสํงเสริมหรือให๎คาแนะนาการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของรํางกายทั้งกับบุคคลทั่วไปและนักกีฬา
นักการจัดการกีฬาจัดเป็นอาชีพที่มีความรู๎ความสามารถในการนาความรู๎ทางด๎านรํางกายของมนุษย์ ทักษะกีฬา การ
จัดการแขํงขันกีฬา การบริหารธุรกิจกีฬา รวมถึงการเสริมสร๎างสุขภาพทางกายและสังคมวิทยาทางการกีฬา มาใช๎ใน
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและทักษะทางการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬาอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎เกิดการ
พัฒนายกระดับคุณภาพคน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะชํวยยกระดับความสามารถทางการ
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กีฬาของคนในชาติไทยให๎ทัดเทียมกับนานาประเทศได๎อันสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 - 2559) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555 - 2559) ของกระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา โดยมุํงหวังให๎คนไทยได๎รับการสํงเสริมการออกกาลังกายและเลํนกีฬาอยํางถูกต๎อง จนเป็นวิถีชีวิต
มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา เพื่อหลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียวสูํความสามัคคีและ
สมานฉันท์ มีการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอยํางเป็นระบบ โดยใช๎องค์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนานักกีฬาสูํ
ความเป็นเลิศอยํ างมีม าตรฐานระดับสากล รวมทั้ง ให๎การกีฬ าเป็น แหลํง สร๎างรายได๎สร๎า งอาชี พ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคูํกันไป อีกทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมสากลที่เกิดขึ้น
อยํางมากมายในปัจจุบัน ทาให๎ประชากรไทยมีการปรับตัวให๎เข๎ากับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี แม๎จะพบรายงาน
วํา สถานการณ์ด๎านวิถีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น แตํปัญหาทางด๎านสังคมก็ยังเพิ่มมากขึ้น
ทาให๎มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา เชํน ภาวะทางสุขภาพของประชาชนต่าลง จึงเสี่ยงตํอการเกิดโรค ดังนั้นการขยายความ
รับผิดชอบทางด๎านสุขภาพสูํประชาชนและสังคมมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเรํงดํวน ทาให๎มีความต๎องการบุคลากรที่
มีความรู๎ความสามารถในด๎า นการสํงเสริมสุขภาพ สามารถวางแผนบริหารจัดการ กระตุ๎นให๎คนออกกาลังกายใสํใจ
สุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการจัดการทางการกีฬา ธุรกิจทางการกีฬา ตลอดจนสามารถสํงเสริมให๎เกิดนักกีฬาอาชีพได๎
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา เพิ่มขึ้นจึงเป็นการตอบสนองตํอกรณี
ปัญหาของสังคมดังกลําวได๎
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากปั จจั ย ทางเศรษฐกิจ สั งคมและวั ฒ นธรรมที่ เกิด ขึ้น ทาให๎มี ความจ าเป็ น ต๎ องพั ฒ นา
หลักสูตรให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบริหารจัดการ ระบบในการสํงเสริมให๎เกิด
การออกกาลังกาย การวางแผนเก็บตัว ฝึกซ๎อมเพื่อพัฒนานักกีฬาและการจัดการแขํงขันเพื่อก๎าวสูํความเป็นเลิศ
ทางการกี ฬ า เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางด๎ า นธุ รกิ จ ทางการกี ฬ า และการจั ด การแ ขํ ง ขั น กีฬ าทั้ ง ภายในและ
ตํางประเทศ นักศึกษาในหลักสูตรจะผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่ออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให๎มีความพร๎อมและมี
ศั ก ยภาพสู ง ในการพั ฒ นาตนเองให๎ เ ข๎ า กั บ ลั ก ษณะงานทั้ ง ทางด๎ า นวิ ช าการและการปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถใช๎
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎จักรับผิดชอบตํอตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบตํอสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎พื้นฐานด๎านการจัดการกีฬา จึงเป็นจุดมุํงหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะตอบสนอง
ตํอความต๎องการของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่ต๎องการเรียนรู๎และมีประสบการณ์ ด๎านการจัด การ
กีฬาหลากหลายประเภท สามารถนาไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อรับใช๎สังคมและประเทศชาติตามพันธกิจ
และปณิธานของมหาวิทยาลัย
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 มธ.(TU), ท. (TH) เป็นรายวิชาทีฝ่ ุายวิชาการ มธ. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนจานวน 8 วิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
มธ.103 บูรณาการศาสตร์แหํงความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Integrated Science of Sustainability
13.1.2 สษ. (EL) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา มธ.จานวน 4 วิชา
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
มธ.104 การคิด อําน และเขียนอยํางมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking,Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร๎างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มีหน๎าที่ กาหนด
และควบคุมเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
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1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อมุํงเน๎นผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎านวิชาการและทักษะทางการจัดการการกีฬา มีวินัย มี
ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ตระหนักและสานึกในวิชาชีพ สามารถใช๎เทคโนโลยีและรู๎จักแสวงหาความรู๎
ทางด๎านวิชาการที่ทันสมัย เพื่อนามาพัฒนาตนเองและวงการกีฬาของชาติ
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่หลอมรวมหลายศาสตร์ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด๎วย การบริหารจัดการ
และความรู๎ทางกีฬา การฝึกสอนกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์และการดูแลการบาดเจ็บ ที่มุํงเน๎นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอยํางเป็นระบบ ในกลุํมกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ รํวมกับการให๎โอกาสในการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการจัด การการกีฬ ามีวัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู๎ด๎านทางการจั ดการการกีฬา สามารถนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ให๎ เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นักกีฬาและการจัดการแขํงขันกีฬาเพื่อก๎าวสูํความเป็นเลิศทางการกีฬาในระดับตํางๆ ได๎
2. มีความสามารถและทักษะด๎านจัด การกีฬ าสามารถนาไปประกอบอาชีพ เป็นนักจัดการการกีฬา หรือ
เป็นที่ปรึกษาด๎านการกีฬาได๎
3. มีความรู๎ความสามารถ ด๎านการจัดการกีฬาสามารถนามาใช๎ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได๎
4. มีความรู๎พื้นฐานทั้งด๎านการจัด การกีฬ าสามารถศึกษาตํอในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง และ
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างงานวิจัยได๎
5. มี คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ และมีความรับ ผิด ชอบตํ อสั ง คมและ
ประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การ
กีฬาให๎มีความทันสมัย ทั้งในสํวนของ
คุณภาพของผูส๎ อน เนื้อหา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และมีการปรับ
หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให๎
หลักสูตรมีความทันสมัยและเทําทันตํอ
ความ ก๎าวหน๎าทางด๎านการกีฬาและ
การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อีกทั้งมีความสอดคล๎องกับ
เกณฑ์มาตรฐานทางด๎านวิชาการ

กลยุทธ์
ก าหนดการประเมิ น ตามดั ช นี บํ ง ชี้
ประกันคุณภาพทุกปี โดยจะจัดให๎มีการ
ประเมินการเรียนการสอนเป็นระยะๆ
ในระหวํางที่มีการจัดการเรียนการสอน
และติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
และข๎อเสนอแนะความต๎องการของผู๎ใช๎
บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี และก าหนดประเมิ น
หลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2561

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได๎งานทาและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
- ร๎อยละของบัณฑิตที่ได๎รับเงินเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กพ. กาหนด
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจและ
ข๎อเสนอแนะตามความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวาศึกษาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร๎อนได๎ โดยใช๎เวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 6 สัปดาห์ แตํ
ให๎เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตํละรายวิชาให๎เทํากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนํวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2-3 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช๎เวลาฝึก 3-6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติระหวําง 48-96 ชั่วโมง มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต
4. Special project นักศึกษาใช๎เวลาฝึกปฏิบัติ (ภายใต๎การควบคุมของอาจารย์) 3 ชั่วโมงตํอ
สัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต
มีจัดการเรียนการสอนเป็น “หนํวยการเรียน” (block or module) เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ทางด๎านกีฬารวมถึงสร๎างเสริมประสบการณ์ด๎านการกีฬามากขึ้น
มีการจัดการเรียนการสอน รํวมกับการบันทึกการเรียนการสอน การจัดทาเอกสารการเรียนการสอน การ
สอนเสริมกลุํมยํอย รวมถึงการใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตในการสํงเสริมการเรียนการสอน
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไมํมี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไมํมี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ในชํวงเวลาดังนี้
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร๎อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษาต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการศึกษา ชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร๎อมฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ข๎อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1สาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทํา
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ศิลป์-คานวณ หรือ ศิลป์-ภาษา
2.2.2มีคุณสมบัติอื่นครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
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การคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบ การคัดเลือกเพื่อเข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษา ชั้นอุดมศึกษา
ของ สกอ. หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาทั้งระบบ admission จากสํวนกลางและระบบรับตรงจากโครงการ
นักเรียนผู๎มีความสามารถดีเดํนทางการกีฬา จึงอาจจะมีปัญหาในด๎านความรู๎พื้นฐานที่แตกตํางกันอยูํบ๎าง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข๎าศึกษาจะมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพในการปรับตัวมีความรู๎พื้นฐานหรือมี
ประสบการณ์ด๎านทักษะทางกีฬาที่จะเข๎ามาศึกษาในหลักสูตรได๎ แม๎นักศึกษาจะมีพื้นฐานการศึกษาแตกตํางกันแตํ
หากมีประสบการณ์ด๎านทักษะทางกีฬาเพียงพอจะสามารถนามาประยุกต์ ใช๎เพื่อสร๎างฐานความรู๎ความเข๎าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการเรียนได๎ จะมีการจัดทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่มีเวลาในการเข๎าเรียนไมํ
เพียงพอ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา 2557 รับนักศึกษา 100 คน
ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษา 150 คน
ปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นไป รับนักศึกษาปีละ 200 คน

จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2558

ปีการศึกษา
2559

2557

2560

2561

ชั้นปีที่ 1

100

150

200

200

200

ชั้นปีที่ 2

-

100

150

200

200

ชั้นปีที่ 3

-

-

100

150

200

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

100

150

รวม

100

250

450

650

750

จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

100

150

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช๎งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน*
รวมทั้งสิ้น

8,910,000
2,807,000
60,000,000
71,717,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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คําใช๎จํายตํอนักศึกษา 120,000 บาท : คน: ปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
(โครงการเลี้ยงตัวเอง)
หมายเหตุ *งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช๎ในการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตรฯ ที่เปิดใหมํ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
(1) การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข๎ามมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร๎อมฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม) ข๎อ 10.10 และ
ข๎อ 15
(2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข๎ามมหาวิทยาลัย ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าข๎ า มโครงการและการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าข๎ า ม
สถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต๎องใช๎ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อยํางน๎อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยํางมากไมํเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่หลอมรวมหลายศาสตร์เข๎าด๎วยกัน โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด๎วย การ
บริหารจัดการและความรู๎ทางกีฬา การฝึกสอนกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ ที่มุํงเน๎นสร๎างบั ณฑิตที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการกีฬาทุกมิติอยํางเป็นระบบ ในกลุํมกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ เชํน เทนนิส ฟุตบอล กอล์ฟ กรีฑา วํายน้า วอลเลํย์บอล และ แบดมินตัน เป็นต๎น
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต โดยศึกษารายวิชาตําง ครบตาม
โครงสร๎างองค์ประกอบ และข๎อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
3.1.2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
(1) วิชาศึกษาทั่วไป สํวนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร์
- หมวดสังคมศาสตร์
- หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

30 หน่วยกิต
21 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
6 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
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- หมวดภาษา
(2) วิชาศึกษาทั่วไป สํวนที่ 2

9 หนํวยกิต
9 หนํวยกิต

3.1.2.2 วิชาเฉพาะ
(1) วิชาการจัดการกีฬาและความรู๎ทางกีฬา
(2) วิชาการฝึกสอนกีฬา
(3) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและทางการกีฬา
(4) วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬา

84 หน่วยกิต
53 หนํวยกิต
10 หนํวยกิต
8 หนํวยกิต
13 หนํวยกิต

3.1.2.3 วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการกีฬา ประกอบด๎วยตัวอักษร 2
ตาแหนํงและตัวเลข 3 ตาแหนํง ดังรายละเอียดตํอไปนี้
1. อักษรยํอนาหน๎าตัวเลขในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มีความหมาย
ดังนี้
มธ. (TU), ท. (TH) เป็นรายวิชาที่ฝุายวิชาการ มธ. เป็นผู๎รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
พบ. (BA) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
ศ. (EC) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
จ. (PY) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะศิลปศาสตร์ มธ.
สษ. (EL) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา มธ.
วฬ. (SN) เป็นรายวิชาที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์
มธ. เป็นผู๎รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ศฬ. (SD) เป็นรายวิชาด๎านการจัดการกีฬาและด๎านการฝึกสอนการกีฬา ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เป็นผู๎รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
2. ตั ว เลข 3 ต าแหนํ ง ในรายวิ ช าหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาการจั ด การการกีฬ า มี
ความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลาดับรายวิชา ตั้งแต่ 0-9
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชาที่ศึกษา
เลข 1-3
หมายถึง
วิชาความรู๎พื้นฐานทางกีฬาและทักษะกีฬา
เลข 4
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
เลข 5
หมายถึง
วิชาทางการฝึกสอนกีฬา
เลข 6
หมายถึง
วิชาทางการจัดการการกีฬา
เลข 7
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย สัมมนา และ
การฝึกปฏิบัติงานทางการกีฬา
เลข 8-9
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เลข 0
หมายถึง
วิชาอืน่ ๆ
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เลขหลักร้อย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง ปีที่ศึกษา
หมายถึง
รายวิชาพื้นฐานที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัย
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 และ 2
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
นักศึกษาต๎องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต ตามโครงสร๎างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให๎นักศึกษาทุกคนต๎องเรียนจานวน 21 หนํวยกิต
ดังตํอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หนํวยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หนํวยกิต
มธ.103 บูรณาการศาสตร์แหํงความยั่งยืน
TU103 Integrated Science of Sustainability
หมวดภาษา
บังคับ 3 วิชา 9 หนํวยกิต
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL070 English Course 1
มธ.104 การคิด อําน และเขียนอยํางมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร๎างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication

3 (3-0-6)

0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ รวม 9 หนํวยกิต ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว๎ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
SN342 Sports Psychology
ศฬ.200 ภาษาอังกฤษสาหรับการกีฬาและการออกกาลังกาย
3 (3-0-6)
SD200 English for Sports and Exercise
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้
มธ.311 บริการทางวิชาชีพแกํสังคม
3 (3-0-6)
TU311 Professional Services to Society
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
3 (3-0-6)
TU312 Social Project and Campaign
(2) วิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาการจัดการการกีฬาและความรู้ทางกีฬา 53 หน่วยกิต
2.1.1 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางการกีฬา 12 หน่วยกิต วิชาบังคับ 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.245 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกีฬา
3 (3-0-6)
SN245 Introduction to Sports
วฬ.292 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
SN292 Sports and Exercise for Health
ศฬ.212 สังคมวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
SD212 Sport sociology
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
3 (3-0-6)
SN452 Communication Technology in Sports
2.1.2 หมวดการบริหารการจัดการกีฬา 41 หน่วยกิต
2.1.2.1 วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา บังคับ 12 วิชา 27 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศฬ.260 การบริหารและการจัดการการกีฬา
3 (3-0-6)
SD260 Sport Administration and Management
ศฬ.262 การบริหารจัดการบุคลากรทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD262 Sport Personnel Management
ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา
2 (2-0-4)
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SD263 Managing Sport Organization
ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงินทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD264 Sport Business and Financial Management
ศฬ.360 การตลาดทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD360 Sport Marketing
ศฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการแขํงขันกีฬา
2 (1-2-3)
SD362 Sports Activity and Event Management
ศฬ.363 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
2 (2-0-4)
SD363 Sport Tourism Management
ศฬ.369 การจัดการสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD369 Sports Facilities Management
ศฬ.460 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD460 Strategic Management in Sport
ศฬ.461 การรับผิดชอบตํอสังคมและการจัดการผู๎สนับสนุนทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD461 Corporate Social Responsibility and Sponsorship Management in Sport
ศฬ.462 กฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD462 Law and Risk Management in Sport
ศฬ.469 การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกาลังกาย
2 (2-0-4)
SD469 Health and Fitness Center Management
2) กลุ่มวิชากีฬา 6 หน่วยกิต บังคับ 6 วิชา 6 หนํวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
วฬ.212 วํายน้า
1 (0-2-1)
SN212 Swimming
วฬ.213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN213 Football
วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN220 Tennis
วฬ.311 การชํวยชีวิตและความปลอดภัยในน้า
SN311 Life Saving and Water Safety
วฬ.324 กอล์ฟ
SN324 Golf
2.1.2.2 วิชาเลือก จานวน 8 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้
วิชาเอกเลือก 8 หน่วยกิต

1 (0-2-2)
1 (0-2-1)
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- กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา เลือก 2 วิชา 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศฬ.364 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (2-0-4)
SD364 Golf Management
ศฬ.365 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (2-0-4)
SD365 Tennis Management
ศฬ.366 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (2-0-4)
SD366 Football Management
ศฬ.367 การจัดการกรีฑา
2 (2-0-4)
SD367 Track and Field Management
ศฬ.368 การจัดการกีฬามวย
2 (2-0-4)
SD368 Boxing Management
ศฬ.463 การจัดการกีฬาประเภททีม
2 (2-0-4)
SD463 Team Sports Management
ศฬ.464 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
2 (2-0-4)
SD464 Individual Sports Management
ศฬ.465 การจัดการกีฬาศิลปะปูองกันตัว
2 (2-0-4)
SD465 Martial Arts Management
ศฬ.466 การจัดการกีฬาทางน้า
2 (2-0-4)
SD466 Aquatic Sports Management
ศฬ.467 การจัดการกีฬาแร็คเก็ต
2 (2-0-4)
SD467 Racket Sports Management
ศฬ.468 การจัดการและภาวะผู๎นาในผู๎ฝึกสอนกีฬา
3 (3-0-6)
SD468 Coaching Management and Leadership
- กลุ่มวิชากีฬาประเภททีม เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วฬ.214 บาสเกตบอล
SN214 Basketball
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
SN215 Rugby
วฬ.216 วอลเลํย์บอล
SN216 Volleyball
วฬ.217 เบสบอล
SN217 Baseball

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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วฬ.218 ฟุตซอล
SN218 Futsal
วฬ.219 ซอฟท์บอล
SN219 Softball
วฬ.314 โปโลน้า
SN314 Water Polo
วฬ.332 ตะกร๎อและเซปักตะกร๎อ
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-Kraw

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

- กลุ่มวิชากีฬาประเภทบุคคล เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วฬ.221 แบดมินตัน
SN 221 Badminton
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
SN 222 Table Tennis
วฬ.313 กระโดดน้า
SN 313 diving
วฬ.321 โบว์ลิ่ง
SN 221Bowling
วฬ.322 ยิงธนู
SN 322 Archery
วฬ.323 ยิงปืน
SN 323 Shooting
วฬ.325 เปตอง
SN 325 Pe-Tanque
วฬ.327 จักรยาน
SN 327 Cycling

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

- กลุ่มวิชากีฬาประเภทต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.315 มวยสากล
1 (0-2-1)
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SN315 Western-Style Boxing
วฬ.316 ยูโด
SN316 Judo
วฬ.317 เทควันโด
SN317 Taekwondo
วฬ.318 คาราเต๎
SN318 Karate
วฬ.319 ฟันดาบ
SN319 Fencing
วฬ.320 การตํอสู๎ปูองกันตัว
SN320 Self defense
วฬ.331 มวยไทย
SN331 Muay Thai

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

- กลุ่มวิชากีฬาอื่นๆ เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

วฬ.312 เรือพาย
SN312 Rowing
วฬ.326 หมากกระดาน
SN326 Board Games
วฬ.328 โยคะ
SN328 Yoga
วฬ.329 นันทนาการ
SN329 Recreation
วฬ.330 เพาะกาย
SN330 Body Build

1 (0-2-1)

วฬ.333 แอโรบิคดานซ์
SN333 Aerobic Dance
วฬ.334 ลีลาศ
SN334 Social Dance
วฬ.335 พิลาทิส
SN335 Pilates
วฬ.336 กีฬาทีม
SN336 Team sport
วฬ.337 กีฬาแรคเก็ต

1 (0-2-1)

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

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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SN337
วฬ.338
SN338
วฬ.339
SN339

Racket sports
กิจกรรมกลุํมและคํายพักแรม
Group Activities and Camping
กีฬาผาดโผน
Extreme sports

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

2.2 หมวดวิชาการฝึกสอนกีฬา 10 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วฬ.252 ผู๎นาทางกีฬาและนันทนาการ
SN252 Leadership in Sports and Recreation
ศฬ.351 จิตวิทยาสาหรับการฝึกสอนทางการกีฬา
SD351 Psychology for Sports Coaching
วฬ.351 หลักการฝึกสอนกีฬา
SN351 Principles of Sports Coaching

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

2.2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.356 การฝึกเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย
3 (2-2-5)
SN356 Body conditioning
ศฬ.353 การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
3 (2-2-5)
SD353 Golf Coaching
ศฬ.354 การฝึกสอนกีฬาเทนนิส
3 (2-2-5)
SD354 Tennis Coaching
ศฬ.355 การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
3 (2-2-5)
SD355 Football Coaching
ศฬ.356 การฝึกสอนกรีฑา
3 (2-2-5)
SD356 Track and Field Coaching
ศฬ.450 การเป็นผู๎ตัดสินกีฬา
3 (2-2-5)
SD450 Sports officiating
ศฬ.451 การฝึกสอนกีฬาประเภททีม
3 (2-2-5)
SD451 Team Sports Coaching
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ศฬ.452
SD452
ศฬ.453
SD453
ศฬ.454
SD454
ศฬ.455
SD455

การฝึกสอนกีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports Coaching
การฝึกสอนกีฬาศิลปะปูองกันตัว
Martial Arts Coaching
การฝึกสอนทางน้า
Aquatic Sports Coaching
การฝึกสอนกีฬาแร็กเก็ต
Racket Sports Coaching

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและทางการกีฬา บังคับ 3 วิชา 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศฬ.241 พื้นฐานรํางกายมนุษย์
3 (3-0-6)
SD241 Basic Human Bodies
ศฬ.242 สุขอนามัยและความปลอดภัยทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD242 Hygiene and Safety in Sports
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น
2 (2-0-4)
SN241 Introduction to Sports Science

2.4 วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬา บังคับ 5 วิชา 13 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศฬ.370 สัมนาทางการกีฬา
1 (0-2-2)
SD370 Seminar in Sports
ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
1 (1-0-2)
SD371 Project in Sports
ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2
1 (0-2-2)
SD470 Project in Sports 2
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด๎านการกีฬา
1 (1-0-2)
SN401 Laws and Ethics in Sports
ศฬ.471 การฝึกประสบการณ์ด๎านการกีฬา
9 (อยํางน๎อย 405 ชม./ภาคการศึกษา)
SD471 Sports Field Work
(3) วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได๎ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีจานวน ไมํ
น๎อยกวํา 6 หนํวยกิต ยกเว๎นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชา ท.162
การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 120 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดภาษา
มธ.104 การคิด อ่านและเขี ยนอย่างมี
วิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษ
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอ
สังคม
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาความรู๎พื้นฐานทางการกีฬา
วฬ.245 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกีฬา

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬา
3 หนํวยกิต บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนํวยกิต จาก
มธ.311 บริการทางวิชาชีพแกํสงั คม
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
3 หนํวยกิต หมวดภาษา
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต

3 หนํวยกิต
มธ.106 ความคิดสร้ างสรรค์และการ
3 หนํวยกิต สื่อสาร

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและ
3 หนํวยกิต ทางการกีฬา

3 หนํวยกิต
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วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชากีฬา)
วฬ.212 วํายน้า
วฬ.324 กอล์ฟ
วิชาเอกเลือก (กลุํมวิชากีฬา)
วฬ.xxx กลุํมกีฬาตํอสู๎
วฬ.xxx กลุํมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ

รวม

วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น
วิชาความรู๎พื้นฐานทางการกีฬา
วฬ.292 กีฬาและการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชากีฬา)
1 หนํวยกิต วฬ.211 กรีฑา
1 หนํวยกิต วฬ.213 ฟุตบอล
กอล์ฟ
กอล์ฟ
1 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต

2 หนํวยกิต

19 หน่วยกิต

16 หน่วยกิต

รวม

3 หนํวยกิต

1 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศฬ.200 ภาษาอังกฤษสาหรับการกีฬาและ
การออกกาลังกาย
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 หนํวยกิต หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 บูรณาการศาสตร์ แห่งความ
ยัง่ ยืน
3 หนํวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพ
และทางการกีฬา
ศฬ.241 พื้นฐานรํางกายมนุษย์

วิชาความรู๎พื้นฐานทางกีฬา
3 หนํวยกิต ศฬ.212 สังคมวิทยาการกีฬา

วิชาเอกบังคับ (การจัดการกีฬา)
ศฬ.260 การบริหารและการจัดการการ
กีฬา
ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงิน

วิชาเอกบังคับ (การจัดการกีฬา)
3 หนํวยกิต ศฬ.262 การบริหารจัดการบุคลากร
ทางการกีฬา
3 หนํวยกิต ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา

3 หนํวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

3 หนํวยกิต

2 หนํวยกิต
2 หนํวยกิต
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ทางการกีฬา

วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชากีฬา)
วฬ.220 เทนนิส

1 หนํวยกิต

วิชาเอกเลือก (กลุํมวิชากีฬา)
วฬ.xxx กลุํมกีฬาประเภททีม

1 หนํวยกิต

รวม

หมวดวิชาบังคับ (การฝึกสอนกีฬา)
วฬ.252 ผู๎นาทางกีฬาและนันทนาการ

3 หนํวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

3 หนํวยกิต

17 หน่วยกิต

รวม

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

16 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและ
ทางการกีฬา
ศฬ.242 สุขอนามัยและความปลอดภัย
ทางการกีฬา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาความรู๎พื้นฐานทางกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
3 หนํวยกิต

วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชาการจัดการกีฬา)
ศฬ.369 การจัดการสถานที่ สิ่งอานวย
ความสะดวกทางการกีฬา
วฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการ
วิชาเอกบังคับ (วิชาการจัดการกีฬา)
3 หนํวยกิต
แขํงขันกีฬา
ศฬ.360 การตลาดทางการกีฬา
2 หนํวยกิต
ศฬ.363 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
วิชาเลือก (การฝึกสอนกีฬา)
เลือกอยํางน๎อย 3 หนํวยกิตของ
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
วิชาเอกเลือก (การจัดการกีฬา)
2 หนํวยกิต
บังคับเลือก 1 วิชา จาก 2 หนํวยกิตของ
วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ทางการกีฬา
ศฬ.370 สัมนาทางการกีฬา
ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
วิชาบังคับ (การฝึกสอนกีฬา)
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด๎านการ
วฬ.351 หลักการฝึกสอนกีฬา
2 หนํวยกิต
กีฬา
ศฬ.351 จิตวิทยาสาหรับการฝึกสอน
2 หนํวยกิต
ทางการกีฬา
วิชาเอกเลือก (กลุํมวิชากีฬา)
1 หนํวยกิต วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชากีฬา)
วฬ.xxx กลุํมกีฬาประเภทบุคคล
วฬ.311 การชํวยชีวิตและความปลอดภัย
ทางน้า

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

3 หนํวยกิต

2 หนํวยกิต
2 หนํวยกิต

3 หนํวยกิต

1 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต

1 หนํวยกิต

3 หนํวยกิต

18 หน่วยกิต

รวม

14 หน่วยกิต

23
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ (กลุํมวิชาการจัดการกีฬา)
ศฬ.460 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการ
กีฬา
ศฬ.461 การรับผิดชอบตํอสังคมและการ
จัดการผู๎สนับสนุนทางการกีฬา
ศฬ.462 กฎหมายและการจั ด การความ
เสี่ยงทางการกีฬา
ศฬ.469 การจัดการศูนย์สุขภาพและการ
ออกกาลังกาย

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึก
2 หนํวยกิต ประสบการณ์ทางการกีฬา
ศฬ.471 การฝึกประสบการณ์ด๎านการ
2 หนํวยกิต
กีฬา

9 หนํวยกิต

2 หนํวยกิต
2 หนํวยกิต

วิชาเอกเลือก (การจัดการการกีฬา)
บังคับเลือก 1 วิชา จาก 2 หนํวยกิตของ
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์
ทางการกีฬา
ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2

รวม

1 หนํวยกิต

11 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู๎หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย
(The Rule of Law) เข๎าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให๎นักศึกษาได๎พัฒนาตนเองให๎
เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให๎มีความรับผิดชอบตํอสังคมโดยใช๎วิ ธีการเรียนรู๎โดยลงมือปฏิบัติ
(Learning by doing)
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช๎กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผํานการอภิปรายและยกตัวอยํางสถานการณ์หรือบุคคลที่ได๎รับ
ความสนใจ เพื่อให๎เกิดมุมมองตํอความหลากหลายและเข๎าใจความซับซ๎อนทีส่ ัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล
(GLOBAL MINDSET) สามารถท๎าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหมํให๎กว๎างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples
of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of diversity, to
understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able
to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่จะชํวย
ให๎ประสบความสาเร็จและใช๎ชีวติ ในสังคมอยํางเป็นสุข ด๎วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการ
จัดการความเครียด การสร๎างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข๎าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด๎าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข๎าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได๎รับประสบการณ์และความซาบซึง้ ใน
ความสัมพันธ์ระหวํางศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงตํางๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn
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to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security,
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also
learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship
between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and
architecture.
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอยํางเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ และ
สรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล๎อมสรรสร๎าง การใช๎พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย๎งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ที่นาไปสูํการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูํความยัง่ ยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and
the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the lifecycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for
sustainable lifestyle modifications.
มธ.104 การคิด อําน และเขียนอยํางมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณผํานการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินคํา พัฒนา
ทักษะการอํานเพื่อจับสาระสาคัญ เข๎าใจจุดมุํงหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช๎เหตุผลที่นาไปสูํ
ข๎อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู๎จักถํายทอด
ความคิด และเชื่อมโยงข๎อมูลเข๎ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ๎างอิงหลักฐานและข๎อมูลมาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์งานเขียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text,
but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives,
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on
information researched from various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุํงเน๎นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการอําน เพื่อทาความเข๎าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts
from various disciplines related to students’ field of study.
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มธ.106 ความคิดสร๎างสรรค์และการสื่อสาร 3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอยํางสร๎างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสารความคิดดังกลําวให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล๎อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels.
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็นการศึกษาเสริมที่มิได๎หนํวยกิต (Non-Credit) เพื่อชํวยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู๎ภาษาอังกฤษยัง
ไมํสูงพอที่จะเข๎าศึกษาในระดับพื้นฐานได๎ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช๎ได๎ (S) หรือใช๎ไมํได๎ (U) และจะไมํนาไปคิด
รวมกับจานวนหนํวยกิตทั้งหมดหรือคานวณคําระดับเฉลี่ย)
ทบทวนความรู๎ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน๎นการทบทวนความรู๎ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดับ
ต๎นและ การอํานบทความสั้นๆ

ส่วนที่ 2
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
SN342 Sports Psychology
หลักทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาทางการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช๎ในการฝึกซ๎อมและการ
แขํงขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตํออารมณ์ ความรู๎สึก การเรียนรู๎ การรับรู๎ แรงจูงใจและสมรรถภาพทางกาย
ความเครียด ความวิตกกังวล การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล การฝึกสมาธิในการซ๎อมและการแขํงขัน
ความรํวมมือในทีมกีฬา เทคนิคการสื่อสาร การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะ
ทางจิตวิทยา
ศฬ.200 ภาษาอังกฤษสาหรับการกีฬาและการออกกาลังกาย
3 (3-0-6)
SD200 English for Sports and Exercise
ศึกษาคาศัพท์ และสานวนที่จาเป็นต๎องใช๎ทางด๎านกีฬาและการออกกาลังกาย และฝึกทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารระหวํางบุคคล และองค์กรที่สัมพันธ์กับการกีฬาและการออกกาลังกาย

มธ.311 บริการทางวิชาชีพแกํสังคม 3 (3-0-6)
TU311 Professional Services to Society
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การนาองค์ความรู๎ทางวิชาชีพเฉพาะด๎านที่ศึกษามาไปให๎บริการแกํสังคม โดยการออกแบบและจัดทาโครงงาน
รํวมกับชุมชน บุคลากร/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ภายใต๎การนิเทศก์อยํางใกล๎ชิดของอาจารย์ที่ได๎รับมอบหมาย
มุํงเน๎นการทางานรํวมกันจากผู๎ที่ศึกษาในวิชาชีพด๎านเดียวกัน 13
Application of specialist professional know-how gained through study to the service of society.
This is done via designing and carrying out projects involving communities and related people
and organisations, under the close supervision of an academic advisor. The focus is on
collaboration among learners of the same profession.
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม 3 (3-0-6)
TU312 Social Project and Campaign
การบูรณาการความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพมารํวมกัน เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์ในการแก๎ไขปัญหาของสังคม
และประเทศชาติอยํางเป็นรูปธรรม ผํานกระบวนการทางานเป็นกลุํม โดยมีเปูาหมายในการกระตุ๎นความรํวมมือ
ระหวํางสถาบันการศึกษา ชุมชน และหนํวยงานของรัฐ ในการดาเนินการสร๎างแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ในสังคม
หรือการปรับเปลี่ยนและลดเลิกแนวปฏิบัติที่ไมํพึงประสงค์ในสังคม มุํงเน๎นการทางานรํวมกันจากผู๎ที่ศึกษาใน
หลากหลายวิชาชีพ
Integration of expertise and collaboration across a diverse spectrum of professions in order to
organise a campaign for social and national issues, working as a team. The goal is to kicks tart
cooperation between educational institutions, communities and state bodies in building
desirable social practices, or alteration or abandonment of undesirable ones, with a focus on
collaboration among learners from a wide range of professions.
2. วิชาเฉพาะ
2.1 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและความรู้ทางกีฬา
2.1.1 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางการกีฬา
วฬ.245 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
3 (3-0-6)
SN245 Introduction to Sports
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา และกฎและกติกาของกีฬา รูปแบบการเลํนและการแขํงขันของ
การละเลํนตํางๆ การออกกาลังกาย และกีฬา โดยมุํงเน๎นไปทีช่ นิดธุรกิจกีฬาทีไ่ ด๎รับความสนใจ ได๎แกํ ฟุตบอล มวย
เทนนิส กอล์ฟ เป็นต๎น

วฬ.292 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
SN292 Sports and Exercise for Health
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและประโยชน์ ของการเลํ น กีฬาและการออกกาลั งกายเพื่ อสุขภาพ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ได๎แกํ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความแข็งแรงและ
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ความทนทานของกล๎ามเนื้อ ความอํอนตัว องค์ประกอบของรํางกาย และหลักเบื้องต๎นของการฝึกด๎วยน้าหนักให๎
เหมาะสมตํอเพศ วั ย และสภาพรํา งกายของแตํ ล ะบุ คคล รวมทั้ง ศึกษาปั จ จัย ที่สั ม พัน ธ์ตํ อสุขภาพ และการจั ด
โปรแกรมการเลํ น กีฬ าและการออกกาลั ง กายเพื่ อเสริม สร๎า งสมรรถภาพ สุ ขภาพทางกายที่ เหมาะสม ติ ด ตาม
ประเมินผลการเลํนกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศฬ.212 สังคมวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
SD212 Sport Sociology
ทฤษฎี ความสาคัญ และวิวัฒนาการด๎านการกีฬาบทบาทและประโยชน์ของการกีฬาปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกระบวนการทางสังคมในระดับโลกและในประเทศ เชํน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เป็นต๎น การศึกษาที่มีอิทธิพลตํอกระบวนทัศน์ เปูาหมาย ทัศนคติ ความเชื่ อและพฤติกรรมของการเลํนกีฬา
และการออกกาลังกาย
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
3 (3-0-6)
SN452 Communication Technology in Sports
หลักการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข๎อมูล วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาในการสื่อสารและวิธีการ
แก๎ไข รูปแบบและวิธีการในการใช๎เทคโนโลยีในการสื่อสาร
2.1.2 หมวดการจัดการกีฬา
วิชาเอกบังคับ
ศฬ.260 การบริหารและการจัดการการกีฬา
3 (3-0-6)
SD260 Sport Administration and Management
ความหมาย ทฤษฎี หลักการ รูปแบบของการบริหารและการจัดการการกีฬาเปูาหมายของการบริหาร
และการจัดการการกีฬาหลักการจัดการองค์กรการจัดโครงสร๎างองค์กรทิศทางและนโยบายทางการกีฬาการสื่อสาร
การจัดการความขัดแย๎งการควบคุมการดาเนินการการทางานเป็นทีม

ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงินทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD264 Sport Business and Financial Management
ทฤษฏี หลักการทางธุรกิจกีฬา ประเภทของธุรกิจทางการกีฬา หลักการบริหารจัดการเงินในการกีฬา
การวิเคราะห์ข๎อมูลทางการบัญชีและการเงินกลยุทธ์ทางธุรกิจทางการกีฬาและการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม
และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินในการกีฬา การจัดทางบประมาณการบริหารจัดการธุรกิจทางการ
กีฬาและการจัดทารายงานการเงิน

ศฬ.262 การบริหารจัดการบุคลากรทางการกีฬา
SD262 Sport Personnel Management

2 (2-0-4)
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วิวั ฒ นาการของการจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ บ ทบาทหน๎ า ที่ ของการบริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วางแผนกาลังคนการสรรหาการบรรจุพนักงานการฝึกอบรมการพัฒนาบุ คลากรการจัดสวัสดิการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการสร๎างทัศนคติและขวัญกาลังใจในการทางานการวางแผนอาชีพกฎหมายคุ๎มครองแรงงานวินัยการร๎อง
ทุกข์ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา
2 (2-0-4)
SD263 Managing Sport Organization
ทฤษฎีแนวคิดวิธีการในการจัดการการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายในองค์การการ
กาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเปูาหมายขององค์กรกระบวนการวางแผนระดับของการวางแผนขั้นตอนในการทาแผนกลยุทธ์
ประวัติปรัชญาจุดมุํงหมายของโอลิมปิคโครงสร๎างของคณะกรรมการโอลิมปิคสากลระดับทวี ปและระดับประเทศ
อานาจและหน๎าที่ในการบริหารจัดการการบริหารจัดการองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข๎องกับโอลิมปิค
ศฬ.360 การตลาดทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD360 Sport Marketing
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดทางการตลาดทางการกีฬาปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลทางการตลาดกีฬา
พฤติกรรมผู๎บริโภคการแบํงสํวนตลาดการตลาดเปูาหมายสํวนประสมทางการตลาด การสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎บริโภค
การประชาสัมพันธ์
ศฬ.369 การจัดการสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
2 (2-0-4)
SD369 Management of Sports Facilities
ทฤษฎีหลั กการ แนวความคิด ในการจั ดการสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกทางการกีฬ า การ
วางแผนการจัดการสถานที่ การจัดทาแผนแมํบทในการดาเนินการจัดสร๎าง ปรับปรุง ติดตั้ง ตํอเติมสถานกีฬา การ
รักษามาตรฐาน คุณลักษณะ ความปลอดภัย การเลือกเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
ศฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
2 (1-2-3)
SD362 Sports Activity and Event Management
ทฤษฎี หลักการ แนวความคิดในการจัด กิจกรรมกีฬาและการแขํงขันกีฬา การวิเคราะห์ความ
ต๎องการของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม การให๎บริการและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมกีฬาและการแขํงขันกีฬา การ
วางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผลในการจัดกิจกรรมกีฬาและการจัดการแขํงขันกีฬา
ศฬ.363 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2 (2-0-4)
SD363 Sport Tourism Management
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬา ประเภทธุรกิจทํองเที่ยวเชิงกีฬาและปัจจัย
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง การจัดรายการการแขํงขั นกีฬา การพัฒนากิจกรรมกีฬาด๎วยวัฒนธรรม มาตรฐานการบริการ การ
วางแผนกลยุทธ์ กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงผจญภัย การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศฬ.460 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา

2 (2-0-4)
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SD460 Strategic Management in Sport
ทฤษฎีแนวคิด และวิ ธี การที่ ส ามารถใช๎ ในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การวิ เคราะห์ส ภาพแวดล๎ อมทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมายขององค์การ กระบวนการวางแผน ระดับของ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนในการทาแผนกลยุทธ์การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์
ศฬ.461 การรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการผู้สนับสนุนทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD461 Corporate Social Responsibility and Sponsorship Management in Sport
ทฤษฏี หลักการเกี่ยวกับการจัดการแบบรับผิดชอบตํอสังคม รูปแบบการรับผิดชอบตํอสังคมหลักการ
และวิธีการให๎การสนับสนุนธุรกิจกีฬาการขอรับการสนับสนุนการให๎การสนับสนุนสิทธิประโยชน์การเจรจาตํอรองการ
ดาเนินงานตามแผนและการประเมินผล
ศฬ.462 กฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD462 Law and Risk Management in Sport
หลั กการทางกฏหมาย กฏหมายและพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ย วข๎อ งกับ การบริหารจั ด การกีฬ าและ
แนวความคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการและขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง การวางแผน การจัดทา
โครงการและประเมินโครงการในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงมาตรการปูองกันภัย
ศฬ.469 การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกาลังกาย
2 (2-0-4)
SD469 Health and Fitness Center Management
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานประกอบการด๎านสุขภาพและการออกกาลัง
กาย กฏหมายที่ เกี่ย วข๎องกับ การบริหารจั ด การ การท าการตลาด การประชาสัม พั น ธ์ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาด การรักษาคุณภาพในการให๎บริการของศูนย์สุขภาพและการออกกาลังกาย
กลุ่มวิชากีฬาบังคับ
วฬ.211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลูํและลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลูํและลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.212 ว่ายน้า
1 (0-2-1)
SN212 Swimming
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬากรีฑาวํายน้าสมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาวํายน้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN213 Football
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตบอลและการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN220 Tennis
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาเทนนิสสมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทนนิสและการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
1 (0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
ประโยชน์ ทั ก ษะเบื้ อ งต๎ น ในการดู แ ละรั ก ษาความปลอดภั ย ทางน้ า การชํ ว ยชี วิ ต คนตกน้ า
การชํวยเหลือคนจมน้า
วฬ.324 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
SN324 Golf
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬากอล์ฟ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬากอล์ฟ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
2.1.2.2 วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการ
ศฬ.364 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (2-0-4)
SD364 Golf Management
ทฤษฎีหลั กการในการบริหารจั ด การกี ฬ ากอล์ ฟ มาตรฐานระดั บ นานาชาติ ของกีฬ ากอล์ ฟ การ
วิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การ
จัดการทางธุรกิจในกีฬากอล์ฟ กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจกีฬากอล์ฟ การจัดการแขํงขันกีฬากอล์ฟ
ศฬ.365 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (2-0-4)
SD365 Tennis Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาเทนนิส มาตรฐานระดับนานาชาติของกีฬาเทนนิส การ
วิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การ
จัดการทางธุรกิจในกีฬาเทนนิส กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจกีฬาเทนนิส การจัดการแขํงขันกีฬาเทนนิส
ศฬ.366 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (2-0-4)
SD366 Football Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล มาตรฐานระดับนานาชาติของกีฬาฟุตบอล การ
วิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การ
จัดการทางธุรกิจในกีฬาฟุตบอล กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจกีฬาฟุตบอล การจัดการแขํงขันกีฬาฟุตบอล
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ศฬ.367 การจัดการกรีฑา
2 (2-0-4)
SD367 Track and Field Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกรีฑา มาตรฐานระดับนานาชาติของกรีฑา การวิเคราะห์และวาง
แผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การจัดการทางธุรกิจ
ในกรีฑา กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจกรีฑา การจัดการแขํงขันกรีฑา
ศฬ.368 การจัดการกีฬามวย
2 (2-0-4)
SD368 Boxing Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬามวย มาตรฐานระดับนานาชาติของกีฬามวย การวิเคราะห์
และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก การจัดการ
ทางธุรกิจในกีฬามวย กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจกีฬามวย การจัดการแขํงขันกีฬามวย
ศฬ.463 การจัดการกีฬาประเภททีม
2 (2-0-4)
SD463 Team Sports Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาในกลุํมกีฬาปะทะ มาตรฐานระดับนานาชาติของแตํละชนิด
กีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก การจัดการทางธุรกิจในกลุํมกีฬาปะทะ กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจในกลุํมกีฬาปะทะ การจัดการแขํงขันใน
กลุํมกีฬาปะทะ
ศฬ.464 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
2 (2-0-4)
SD464 Individual Sports Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาในกลุํมกีฬาไมํปะทะ มาตรฐานระดับนานาชาติของแตํ ละ
ชนิดกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก การจัดการทางธุรกิจในกลุํมกีฬาไมํปะทะ กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจในกลุํมกีฬาไมํปะทะ การจัดการ
แขํงขันในกลุํมกีฬาไมํปะทะ
ศฬ.465 การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
SD465 Martial Arts Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาในกลุํมกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัว มาตรฐานระดับนานาชาติของ
แตํละชนิดกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก การจัดการทางธุรกิจในกลุํมกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัว กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจในกลุํมกีฬาตํอสู๎
ปูองกันตัว การจัดการแขํงขันในกลุํมกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัว
ศฬ.466 การจัดการกีฬาทางน้า
2 (2-0-4)
SD466 Aquatic Sports Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาในกลุํมกีฬาทางน้า มาตรฐานระดับนานาชาติของแตํละ
ชนิดกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่งอานวย
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ความสะดวก การจัดการทางธุรกิจในกลุํมกีฬาทางน้า กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจในกลุํมกีฬาทางน้า การจัดการ
แขํงขันในกลุํมกีฬาทางน้า
ศฬ.467 การจัดการกีฬาแร็คเก็ต
2 (2-0-4)
SD467 Racket Sports Management
ทฤษฎีหลักการในการบริหารจัดการกีฬาในกลุํมกีฬาทางน้า มาตรฐานระดับนานาชาติของแตํละ
ชนิดกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการบุคลากร การจัดการด๎านการเงิน การจัดการสถานที่และสิ่ง อานวย
ความสะดวก การจัดการทางธุรกิจในกลุํมกีฬาแร็คเก็ต กลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจในกลุํมกีฬาแร็คเก็ต การจัดการ
แขํงขันในกลุํมกีฬาแร็คเก็ต

ศฬ.468 การจัดการและภาวะผู้นาในผู้ฝึกสอนกีฬา
3 (3-0-6)
SD468 Coaching Management and Leadership
หลักการและทฤษฎีของภาวะผู๎นา พฤติกรรมภาวะผู๎นา และการเป็นผู๎นาในการเป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา
หลักการและทฤษฎีของการจัดการในการเป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา การวางแผนการดาเนินการและประเมินผลในการเป็นผู๎
ฝึกสอนกีฬา
กลุ่มวิชากีฬาเลือก
กลุ่มวิชากีฬาประเภททีม
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN214Basketball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาบาสเกตบอลสมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาบาสเกตบอลและการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN215 Rugby
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอลสมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอลและการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
SN216 Volleyball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลและการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.217 เบสบอล
SN217 Baseball

1 (0-2-1)
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ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN218 Futsal
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
SN219 Softball
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาซอฟท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาซอฟท์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.314 โปโลน้า
1 (0-2-1)
SN314 Water Polo
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาโปโลน้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาโปโลน้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาตะกร๎อและเซปัคตะกร๎อ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยกฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาตะกร๎อและเซปัคตะกร๎อ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
กลุ่มวิชากีฬาประเภทบุคคล
วฬ.221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN221 Badminton
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN222 Table Tennis
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.313 กระโดดน้า
SN313 Diving

1 (0-2-1)
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ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬากระโดดน้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากระโดดน้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.321 โบวลิ่ง
1 (0-2-1)
SN321 Bowling
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาโบวลิ่ง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาโบวลิ่ง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.322 ยิงธนู
1 (0-2-1)
SN322 Archery
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬายิงธนู สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬายิงธนู และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.323 ยิงปืน
1 (0-2-1)
SN323 Shooting
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬายิงปืน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬายิงปืน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.325 เปตอง
1 (0-2-1)
SN325 Pe-tanque
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาเปตอง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาเปตอง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.327 จักรยาน
1 (0-2-1)
SN327 Cycling
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาจักรยาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาจักรยาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
กลุ่มวิชากีฬาประเภทต่อสู้
วฬ.315 มวยสากล
1 (0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬามวยสากล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬามวยสากล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.316 ยูโด
SN316 Judo

1 (0-2-1)
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ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬายูโด สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬายูโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.317 เทควันโด
1 (0-2-1)
SN317 Tae-kwon-do
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาเทควันโด สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทควันโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 318 คาราเต้
1 (0-2-1)
SN318 Karate
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาคาราเต๎ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาคาราเต๎ และการเก็บรักษาอุปกรณ์

วฬ.319 ฟันดาบ
1 (0-2-1)
SN319 Fencing
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาฟันดาบ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟันดาบ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-1)
SN320 Self Defense
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาตํอสู๎ปอู งกันตัว สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัว และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.331 มวยไทย
1 (0-2-1)
SN331 Muay Thai
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬามวยไทย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฎ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬามวยไทยและการเก็บรักษาอุปกรณ์
กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรมอื่นๆ
วฬ.312 เรือพาย
1(0-2-1)
SN312 Rowing
ทั ก ษะพื้ น ฐานส าหรั บ นั ก กี ฬ าเรื อ พาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเรือพาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.326 หมากกระดาน

1(0-2-1)
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SN326 Board Games
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาหมากกระดาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาหมากกระดาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.328 โยคะ
1 (0-2-1)
SN328 Yoga
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักโยคะ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย สาหรับ นักโยคะ
และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.329 นันทนาการ
1 (0-2-1)
SN329 Recreation
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักนันทนาการ เปูาหมายทางสุขภาพ การจัดนันทนาการในสภาพแวดล๎อมตํางๆ
และกลุํมคนวัยตํางๆ
วฬ.330 การเพาะกาย
1 (0-2-1)
SN330 Body Build
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักเพาะกาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย สาหรับนัก
เพาะกาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.333 แอโรบิกดานซ์
1 (0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาแอโรบิกด๏านซ์ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาแอโรบิกด๏านซ์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.334 ลีลาศ
1 (0-2-1)
SN334 Social Dance
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาลีลาศ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาลีลาศ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.335 พิลาทิส
1 (0-2-1)
SN335 Pilates
ทักษะพื้นฐานสาหรับนักกีฬาพิลาทิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับนักกีฬาพิลาทิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.336 กีฬาทีม
SN336 Team sports

1 (0-2-1)

38
ทักษะพื้นฐานสาหรับ กีฬาทีม สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับกีฬาทีม และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.337 กีฬาแรคเก็ต
1 (0-2-1)
SN337 Racket sports
ทักษะพื้นฐานสาหรับกีฬาแรคเก็ต สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สาหรับกีฬาแรคเก็ต และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.338 กิจกรรมกลุ่มและค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
SN 338 Group Activities and Camping
ความสาคัญของกิจกรรมกลุํมและกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมกลุํมและ
กิจกรรมนันทนาการ คุณลักษณะและบทบาทหน๎าที่ของผู๎นากิจกรรมกลุํมและผู๎นานันทนาการ ประวัติ ความหมาย
ประเภทของคํายพักแรม การดาเนินกิจกรรมคํายพักแรม กฎ ข๎อบังคับและพิธีการตํางๆของการจัดการคํายพักแรม
วฬ.339 กีฬาผาดโผน
1 (0-2-1)
SN 339 Extreme sports
ประวัติ ความเป็นมา ประโยชน์ของการเลํนกีฬาผาดโผน รูปแบบ ประเภทของกีฬาผาดโผน รูปแบบ
การฝึกทักษะ เทคนิคในการเลํน อุปกรณ์และสถานที่สาหรับกีฬาผาดโผน วิ ธีการสร๎างความพร๎อมกํอนการเลํน การ
สร๎างความปลอดภัย
2.2 หมวดวิชาเลือก (การฝึกสอนกีฬา)
2.2.1 วิชาบังคับ
วฬ.252 ผู้นาทางกีฬาและนันทนาการ
3 (2-2-5)
SN252 Leadership in Sports and Recreation
ทักษาวิเคราะห์การเป็นผู๎นาประเภทตํางๆความแตกตํางและความสัมพันธ์ระหวํา งผู๎นากับผู๎ตาม
ปัจจัยที่สํงเสริมการเป็นผู๎นาอยํางมีประสิทธิภาพคุณลักษณะของผู๎นานันทนาการที่ดีวิธีการนาและบริหารจัดการ
นันทนาการในรูปแบบตํางๆการจัดกิจกรรมนันทนาการให๎เหมาะสมกับกลุํมบุคคลและสถานการณ์ รวมทั้งการเขียน
โครงการนันทนาการเพื่อนาเสนอและดาเนินโครงการนันทนาการในสถาบันหรือหนํวยงานตํางๆ
วฬ.356 การฝึกเสริมส้างสมรรถภาพทางกาย
3 (2-2-5)
SN356 Body Conditioning
หลักการ วิธีการ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย ทางด๎าน
ระบบการหายใจและหัวใจ ระบบกล๎ามเนื้อ และองค์ประกอบของรํางกายที่เหมาะสม
ศฬ.351 จิตวิทยาสาหรับการฝึกสอนทางการกีฬา
SD351 Psychology for Sports Coaching

2 (2-0-4)
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ความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาการกีฬาสาหรับผู๎ฝึกสอน องค์ประกอบของการเป็นผูฝ๎ ึกสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการเรียนรู๎ การเป็นผูน๎ า กระบวนการกลุํม การสื่อสาร การสร๎างแรงจูงใจ การสร๎างความ
เชื่อมั่น การจัดการความเครียด การให๎ผลย๎อนกลับ และทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาสาหรับผู๎ฝกึ สอน
วฬ.351 หลักการฝึกสอนกีฬา
2 (2-0-4)
SN351 Principle of Sports Coaching
หลั กและวิ ธี การในการถํา ยทอดความรู๎ เทคนิ คในการถํา ยทอดความรู๎ รูป แบบและวิ ธี การสอน
ลักษณะและพฤติกรรมของนักกีฬา ปัญหาในการฝึกซ๎อมและวิธีการแก๎ไข วิธีการสร๎างแรงจูงใจและความรํวมมือใน
การฝึกซ๎อม
2.2.2 วิชาเลือก
ศฬ.353 การฝึกสอนกอล์ฟ
3 (2-2-5)
SD353 Golf Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากอล์ฟให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ย าในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬากอล์ฟ
ศฬ.354 การฝึกสอนเทนนิส
3 (2-2-5)
SD354 Tennis Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาเทนนิสให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรีย มความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาเทนนิส

ศฬ.355 การฝึกสอนฟุตบอล
3 (2-2-5)
SD355 Football Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขั น ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาฟุตบอล
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ศฬ.356 การฝึกสอนกรีฑา
3 (2-2-5)
SD356 Track and Field Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑาให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความพร๎อม
ของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบโปรแกรม
การฝึก การนับถอยหลังการเขียนโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึกซ๎อม จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่
เหมาะสมในการแขํงขันกีฬากรีฑา
ศฬ.450 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
3 (2-2-5)
SD450 Sports Officiating
กฎ กติกา ระเบียบ เครื่องแตํงกาย และมารยาทในการเลํนกีฬาชนิดตํางๆ บทบาทและหน๎าที่ของการ
เป็นผู๎ตัดสินกีฬา คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู๎ตัดสินที่ดี ปรัชญาการเป็นผู๎ตัดสินกีฬา การสร๎างสมรรถภาพทาง
กายและจิตวิทยาของผู๎ตัดสินกีฬา
ศฬ.451 การฝึกสอนกีฬาประเภททีม
3 (2-2-5)
SD451 Team Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยา ในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาประเภททีม
ศฬ.452 การฝึกสอนกีฬาประเภทบุคคล
3 (2-2-5)
SD452 Individual Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภทบุคคลให๎บรรลุ ขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียม
ความพร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาประเภทบุคคล
ศฬ.453 การฝึกสอนกีฬาศิลปะป้องกันตัว
3 (2-2-5)
SD453 Martial Arts Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัวให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียม
ความพร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาตํอสู๎ปูองกันตัว
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ศฬ.454 การฝึกสอนทางน้า
3 (2-2-5)
SD454 Aquatic Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้าให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาทางน้า
ศฬ.455 การฝึกสอนกีฬาแร็กเก็ต
3 (2-2-5)
SD455 Racket Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมให๎บรรลุขีดสูงสุด ขั้นตอนการเตรียมความ
พร๎อมของนักกีฬาในชํวงกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และหลังการแขํงขัน ขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการฝึ ก การนั บ ถอยหลั ง การเขีย นโปรแกรมการฝึ ก การวางแผนการฝึ กซ๎ อม จิ ต วิ ท ยาในการฝึ กกีฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมในการแขํงขันกีฬาประเภททีม
2.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและการกีฬา
ศฬ.241 พื้นฐานร่างกายมนุษย์
3 (3-0-6)
SD241 Basic Human Bodies
องค์ประกอบ ลักษณะโครงสร๎าง หน๎าที่การทางาน บทบาทของอวัยวะและระบบตํางๆของรํางกาย
มนุษย์
ศฬ.242 สุขอนามัยและความปลอดภัยทางการกีฬา
SN291 Hygiene and Safety in Sports

3 (3-0-6)

วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-4)
SN241 Introduction to Sports Science
ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การ ความรู๎ พื้ น ฐาน ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการกีฬาและสาธารณสุข วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์
การกีฬาในปัจจุบันและอนาคต
2.4 วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬา
ศฬ.370 สัมมนาทางการกีฬา
1 (0-2-2)
SD370 Seminar in Sports
ฝึกและพัฒนาทักษะการนาเสนอข๎อมูล และการอภิปรายทางวิชาการด๎านการเป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา และ
ด๎านการจัดการกีฬา
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ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
1 (1-0-2)
SD371 Project in Sports 1
หลักการและระเบียบวิธีการวิจยั เบื้องต๎น กระบวนการในการสืบค๎นข๎อมูล การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข๎อง การวางแผนงานวิจัย วิธีการเก็บข๎อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนโครงรํางงานวิจัย
ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2
1 (0-2-2)
SD470 Project in Sports 2
วิชาบังคับก่อน : ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
ฝึกฝนทักษะในการทางานวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจยั ตามโครงการวิจัยทีไ่ ด๎นาเสนอ การ
นาเสนอผลงานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
1 (1-0-2)
SN401 Laws and ethics in sports
ศึกษากฎระเบียบ ข๎อบังคับและกฎหมายตํางๆ รวมถึงจรรยาบรรณด๎านการกีฬา สวัสดิการและการ
สร๎างวินยั ในนักกีฬา
ศฬ.471 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา
9 (อย่างน้อย 405 ชม./ภาคการศึกษา)
SD471 Sports Field Work
ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์การทางานทางด๎านการกีฬาวางแผนและดาเนินงานด๎านการกีฬาใน
หนํวยงานและองค์กรตํางๆโดยนาความรู๎และทฤษฎีทไี่ ด๎ศึกษาในหลักสูตรไปใช๎ในการวิเคราะห์แก๎ไขปัญหา และ
อุปสรรคในการทางานได๎อยํางเหมาะสม

3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General subjects
Part 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs,
ideas, intellectual and creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of
the problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development,
violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

3 (3-0-6)
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TU101 Thailand, ASEAN, and the World
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising examples
of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of diversity, to
understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able
to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn
to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security,
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also
learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship
between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and
architecture.
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind and
the environment in the context of energy and resource use, consumption and development, and
environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the lifecycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for
sustainable lifestyle modifications.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives,
perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to
the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive
writing based on information researched from various sources, using effective presentation
techniques.
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มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels.
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute Placement
A non-credit course designed for those studnts with low English command and
unable to enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for
Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits
and GPA)
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use
of four basic integrated skills of listening, speaking,reading and writing.

Part 2
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬา
SN342 Sports Psychology

3 (3-0-6)

ศฬ.200 ภาษาอังกฤษสาหรับการกีฬาและการออกกาลังกาย
3 (3-0-6)
SD200 English for Sports and Exercise
This course aims to study about the vocabulary and paraphrases that are important
for sportandexercise.Students are given more practice in communication among individuals and
organizations associated with sport and exercise.

มธ.311 บริการทางวิชาชีพแก่สังคม
3 (3-0-6)
TU311 Professional Services to Society
Application of specialist professional know-how gained through study to the
service of society. This is done via designing and carrying out projects involving communities
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and related people and organisations, under the close supervision of an academic advisor. The
focus is on collaboration among learners of the same profession.
มธ.312 โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
3 (3-0-6)
TU312 Social Project and Campaign
Integration of expertise and collaboration across a diverse spectrum of
professions in order to organise a campaign for social and national issues, working as a team.
The goal is to kicks tart cooperation between educational institutions, communities and state
bodies in building desirable social practices, or alteration or abandonment of undesirable ones,
with a focus on collaboration among learners from a wide range of professions.
Specific subjects
2.1 สาขาวิชาการจัดการกีฬา
2.1.1 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานทางการกีฬา
วฬ.245 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
3 (3-0-6)
SN245 Introduction to Sports
History, philosophyand rules of sport; focusing on the business promotion of sports
including football, boxing, tennis, and golf etc.
วฬ.292 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
SN292 Sports and Exercise for Health
Theories, concepts, principles and benefits of sports and physical activities for
health. Development of physical performance for health: cardiovascular endurance, muscular
strength and muscular endurance, flexibility, and body composition. The basic principles of weight
training specific to age, gender and the physical fitness level of the individual. To study the factors
related to health and to design exercise programmes for sport and exercise to improve
performance and to evaluate physical performance for sport and exercise.
ศฬ.212 สังคมวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
SD212 Sport Sociology
Critical theories and the evolution of sport; role and benefits of sport; interaction
between social processes in globalization and in countries such as gender, race, religion, culture,
economics, politics, etc; education concepts influencing the objectives, attitudes, beliefs and
behavior of sport and exercise.
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
SN452 Communication Technology in Sports

3 (3-0-6)
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Communication principles and information exchanges; effective communication;
problem and solution; format and methods in communication technology.
2.1.2 หมวดการบริหารการจัดการ
2.1.2.1 วิชาเอกบังคับ
ศฬ.260 การบริหารและการจัดการการกีฬา
3 (3-0-6)
SD260 Sport Administration and Management
Definitions,theories, principles and models of sports administration and sports
management; the objectives of sports administration and sports management; principles of
organization; organization of structure; direction and policy of sports; sports communication;
conflict management; control operations; teamwork and leadership.
ศฬ.262 การบริหารจัดการบุคลากรทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD262 Sport Personnel Management
Evolution of human resource management; roles of human resource management;
workforce planning; recruitment of employees; training; staff development; welfare; evaluation of
performance, attitude; morale; career planning; laws of labor welfare and protection ; and solving
problems in human resource management.
ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา
2 (2-0-4)
SD263 Managing Sport Organization
Theories, concepts and methods in management; analysis of environments inside
and outside the organizations; vision, mission and goals of organizations; planning processes; level
of planning; procedure of strategies; history, philosophyand aims of the Olympics; the structure of
the International Olympic Committee at continental and national level; powers, roles and sports
management of organizations associated with the Olympics.
ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงินทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD264 Sport Business and Financial Management
Theories, principles of sport business, types of sport business, principles of financial
management in sport, financial and accounting data analysis, financial strategies, planning,
decision making, controlling and efficiency evaluating in financial sport business management,
budgeting and reporting for sport business management .
ศฬ.360 การตลาดทางการกีฬา
SD360 Sport Marketing

3 (3-0-6)
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Theories, concepts and principles of sports marketing; environmental factors that
influence sports marketing; behavior of consumers; market share, market target, market mix and
building relationships with consumers; and public relations.
วฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา
SN362 Sports Activity and Event Management
2 (2-0-4)
Theories, principles, and concepts of organizing activities and events in sports,
analysis of participations’ needs, safety and service providers for organizing activities and
events in sports, planning, implementing, and evaluating of organizing activities and events
in sports
ศฬ.363 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2 (2-0-4)
SD363 Sport tourism management
Management systems of sport tourism; types of business tourism; the various factors
of sport tourism; sport competition programs: development of sport activities through cultural
differences, standardization of service and strategic planning of sport tourism.
ศฬ.369 การจัดการสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
SD369 Management of Sports Facilities
2 (2-0-4)
Theories, principles, and concepts in sport facilities management, master planning
and operational planning for new construction, renovation, and retrofitting sport facilities,
facilities maintenance , standards and safety of sport facilities, and how to select the best
sport equipment and convenience.
ศฬ.460 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD460 Strategic Management in Sport
Theories, concepts and methods that can be used in strategic management; analysis
of the environment inside and outside the organization; vision, mission and goals of the
organization; planning process and level of strategic management; procedures of the strategic plan;
strategy implementation and evaluation of strategies.
ศฬ.461 การรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการผู้สนับสนุนทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD461 Corporate Social Responsibility and Sponsorship Management in Sport
Theories and principles of corporate social responsibility; patterns of corporate social
responsibility; principles and methods of sponsorship in sport; supporting requests; sponsorship;
negotiation; implementation and evaluation.
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ศฬ.462 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
3 (3-0-6)
SD462 Law and Risk Management in Sport
Principles of laws, laws and regulations sport administration and management,
and concepts of risk management, methods and procedures of risk management, planning,
project management and evaluation of risk management including the security protection
measures
ศฬ.469 การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกาลังกาย
2 (2-0-4)
SD469 Health and Fitness Center Management
Theories, principles and concepts of health and fitness entrepreneurship
management, laws and regulations concerning management, marketing, communication,
strategic marketing management concerning health and fitness entrepreneurship
management, quality maintaining for health and fitness center service providing
กลุ่มกีฬาบังคับ
วฬ.211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
Basic skills for track and field athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for track and field athletes and equipment maintenance.
วฬ.212 ว่ายน้า
1 (0-2-1)
SN212 Swimming
Basic skills for swimming athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for swimming athletes and equipment maintenance.
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN213 Football
Basic skills for football athletes, physical performance, injury and SDfety, rules,
regulation and good habits for football athletes and equipment maintenance.

วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN220 Tennis
Basic skills for tennis athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for tennis athletes and equipment maintenance.
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วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
1 (0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
Advantages, basic skills in life saving and water safety, rescue of a drowning victim
วฬ.324 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
SN324 Golf
Basic skills for golf athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for golf athletes and equipment maintenance.
2.1.2.2 วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการ
ศฬ.364 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (2-0-4)
SD364 Golf Management
Theories and principles of golf management; international standards of golf;
analysis and planning human resource management in golf; financial management in golf;
management of locations, facilities and equipment in golf; business management in golf; strategic
management of business in golf; golf tournaments.
ศฬ.365 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (2-0-4)
SD365 Tennis Management
Theories and principles of tennis management; international standards of tennis;
analysis and planning human resource management in tennis; financial management in tennis;
management of locations, facilities and equipment in tennis; business management in tennis;
strategic management of business in tennis; tennis tournaments.
ศฬ.366 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (2-0-4)
SD366 Football Management
Theories and principles of football management; international standards of
football; analysis and planning human resource management in football; financial management in
football; management of locations, facilities and equipment in football; business management in
football; strategic management of business in football; football matches.
ศฬ.367 การจัดการกรีฑา
2 (2-0-4)
SD367 Track and Field Management
Theories and principles of track and field management; international standards of
track and field; analysis and planning human resource management in track and field; financial
management in track and field; anagement of locations, facilities, and equipment in track and field;
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business management in track and field; strategic management of business in track and field; track
and field competitions.
ศฬ.368 การจัดการกีฬามวย
2 (2-0-4)
SD368 Boxing Management
Theories and principles of boxing management; international standards of boxing;
analysis and planning human resource management in boxing; financial management in boxing;
management of locations, facilities and equipment in boxing; business management in boxing;
strategic management of business in boxing; boxing competitions.
ศฬ.463 การจัดการกีฬาประเภททีม
2 (2-0-4)
SD463 Team Sports Management
Theories and principles of team sports management; international standards of
team sports; analysis and planning human resource management in team sports; financial
management in team sports; management of locations, facilities and equipment in team sports;
business management in team sports; strategic management of business in team sports; team
sports competitions.
ศฬ.464 การจัดการกีฬาประเภทบุคคล
2 (2-0-4)
SD464 Individual Sports Management
Theories and principles of individual sports management; international standards of
individual sports; analysis and planning human resource management in individual sports; financial
management in individual sports; management of locations, facilities and equipment in individual
sports; business management in individual sports; strategic management of business in individual
sports; individual sports competitions.
ศฬ.465 การจัดการกีฬาศิลปะป้องกันตัว
2 (2-0-4)
SD465 Martial Arts Management
Theories and principles of self defense sports management; international standards
of martial arts; analysis and planning human resource management in martial arts; financial
management in martial arts; management of locations, facilities and equipment in martial arts;
business management in martial arts; strategic management of business in martial arts; martial arts
competitions.
ศฬ.466 การจัดการกีฬาทางน้า
SD466 Aquatic Sports Management

2 (2-0-4)
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Theories and principles of aquatic sports management; international standards of
aquatic sports; analysis and planning human resource management in aquatic sports; financial
management in aquatic sports; management of locations, facilities and equipment in aquatic
sports; business management in aquatic sports; strategic management of business in aquatic
sports; aquatic sports competitions.
ศฬ.467 การจัดการกีฬาแร็คเก็ต
2 (2-0-4)
SD467 Racket Sports Management
Theories and principles of racket sports management; international standards of
racket sports; analysis and planning human resource management in racket sports; financial
management in racket sports; management of locations, facilities and equipment in racket sports;
business management in racket sports; strategic management of business in racket sports; aquatic
sports competitions.
ศฬ.468 การจัดการและภาวะผู้นาในผู้ฝึกสอนกีฬา
3 (3-0-6)
SD468 Coaching Management and Leadership
Theories and principles in leadership and management concerning being sports
coaching. Being the leaders and managers, especially in planning, implementing, and evaluating in
sports coaching.
กลุ่มวิชากีฬาเลือก
กลุ่มวิชากีฬาประเภททีม
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN214Basketball
Basic skills for basketball athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for basketball athletes and equipment maintenance.
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN215 Rugby
Basic skills for rugby athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for rugby athletes and equipment maintenance.
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
SN216 Volleyball
Basic skills for volleyball athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for volleyball athletes and equipment maintenance.
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วฬ.217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN217 Baseball
Basic skills for baseball athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for baseball athletes and equipment maintenance.
วฬ.218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN218 Futsal
Basic skills for futsal athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for futsal athletes and equipment maintenance.
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
SN219 Softball
Basic skills for softball athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for softball athletes and equipment maintenance.
วฬ.314 โปโลน้า
1 (0-2-1)
SN314 Water Polo
Basic skills for water polo athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for water polo athletes and equipment maintenance.
วฬ.332 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-Kraw
Basic skills for takraw and se-prak ta-kraw athletes, physical performance, injury and
safety, rules, regulation and good habits for takraw and se-prak ta-kraw athletes and equipment
maintenance.

กลุ่มวิชากีฬาประเภทบุคคล
วฬ.221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN221 Badminton
Basic skills for badminton athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for badminton athletes and equipment maintenance.
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN222 Table Tennis
Basic skills for table tennis athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for table tennis athletes and equipment maintenance.
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วฬ.313 กระโดดน้า
1 (0-2-1)
SN313 Diving
Basic skills for diving athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for diving athletes and equipment maintenance.
วฬ.321 โบว์ลิ่ง
1 (0-2-1)
SN221Bowling
Basic skills for bowling athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for bowling athletes and equipment maintenance.
วฬ.322 ยิงธนู
1 (0-2-1)
SN322 Archery
Basic skills for archery athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for archery athletes and equipment maintenance.
วฬ.323 ยิงปืน
1 (0-2-1)
SN323 Shooting
Basic skills for shooting athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for shooting athletes and equipment maintenance.
วฬ.325 เปตอง
1 (0-2-1)
SN325 Pe-Tanque
Basic skills for pe-tanque athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for pe-tanque athletes and equipment maintenance.

วฬ.327 จักรยาน
1 (0-2-1)
SN327 Cycling
Basic skills for cycling athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for cycling athletes and equipment maintenance.
กลุ่มวิชากีฬาประเภทต่อสู้ เลือก 1 หน่วยกิต
วฬ.315 มวยสากล
SN315 Western-Style Boxing

1 (0-2-1)
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Basic skills for western-style boxing athletes, physical performance, injury and
safety, rules, regulation and good habits for western-style boxing athletes and equipment
maintenance.
วฬ.316 ยูโด
1 (0-2-1)
SN316 Judo
Basic skills for judo athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for judo athletes and equipment maintenance.
วฬ.317 เทควันโด
1(0-2-1)
SN317 Tae-kwon-do
Basic skills for tae-kwon-do athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for tae-kwon-do athletes and equipment maintenance.
วฬ.318 คาราเต้
1 (0-2-1)
SN318 Karate
Basic skills for karate athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for karate athletes and equipment maintenance.
วฬ.319 ฟันดาบ
1 (0-2-1)
SN319 Fencing
Basic skills for fencing athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for fencing athletes and equipment maintenance.
วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-1)
SN320 Self defense
Basic skills for self defense athletes, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for self defense athletes and equipment maintenance.
วฬ.331 มวยไทย
1 (0-2-1)
SN331 Muay Thai
Basic skills for Thai boxers, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for Thai boxers as well as instrumental maintenance.
กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรมอื่นๆ
วฬ.312 เรือพาย
SN312 Rowing

1 (0-2-1)
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Basic skills for rowing, physical performance, injury and safety, rules, regulation and
good habits for rowing as well as instrumental maintenance.
วฬ.326 หมากกระดาน
1 (0-2-1)
SN326 Board Games
Basic skills for board games. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for board games as well as instrumental maintenance.
วฬ.328 โยคะ
1 (0-2-1)
SN328 Yoga
Basic skills for yoga athletes, physical performance, injury and safety for yoga
athletes and equipment maintenance.
วฬ.329 นันทนาการ
1 (0-2-1)
SN329 Recreation
Basic skills for recreation; recreational goals for health; the recreational activities in
various environments and a group of various ages.
วฬ.330 เพาะกาย
SN330 Body Build

1 (0-2-1)

Basic skills for body builder, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for body builder as well as instrumental maintenance.
วฬ.333 แอโรบิกดานซ์
1 (0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
Basic skills for aerobic dancers, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for aerobic dancers as well as instrumental maintenance.

วฬ.334 ลีลาศ
1 (0-2-1)
SN334 Social Dance
Basic skills for social dancers, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for social dancers as well as instrumental maintenance.
วฬ.335 พิลาทิส

1 (0-2-1)
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SN335 Pilates
Basic skills for pilates, physical performance, injury and safety, rules, regulation and
good habits for piltes as well as instrumental maintenance.
วฬ.336 กีฬาทีม
1 (0-2-1)
SN336 Team sports
Basic skills for Team sports, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for team sports as well as instrumental maintenance.
วฬ.337 กีฬาแรคเก็ต
1 (0-2-1)
SN337 Racket sports
Basic skills for racket sports, physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for racket sports as well as instrumental maintenance.
วฬ.338 กิจกรรมกลุ่มและค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
SN338Group Activities and Camping
Importance of group activities and recreation; patterns and benefits of group
activities and recreation; characteristics and roles of leadership of group activities; history of
camping; activities of camping; regulations and procedures of management of camping.
วฬ.339 กีฬาผาดโผน
1(0-2-1)
SD339 Extreme sports
History and benefits of extreme sports; patterns and types of extreme sports; form of
skills training in extreme sports; techniques of extreme sports; equipment and facilities for extreme
sports; methods of preparing the body and equipment prior to playing; safety of extreme sports.
2.2 หมวดวิชาเลือก (การฝึกสอนกีฬา)
2.2.1 วิชาบังคับ
วฬ.252 ผู้นาทางกีฬาและนันทนาการ
3 (2-2-5)
SN252 Leadership in Sports and Recreation
Types of leadership, differences and relationships between leaders and followers,
factors promoting proficiency of leadership, characteristics of good recreational leaders, methods
to conduct and manage recreational activities, organization of suitable recreation activities for
individuals in various situations, and development of recreational projects for work places and
organizations.
วฬ.356 การฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

3 (2-2-5)
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SN356 Body Conditioning
Principles, protocol, design and development of program for improving physical
performance including the cardio-respiratory system, muscular system and body composition.

ศฬ.351 จิตวิทยาสาหรับการฝึกสอนทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SD351 Psychology for Sports Coaching
Principles and theory in basic psychology and sports psychology for applying in
practice and competition. Psychological factors affecting emotion, feeling, learning, perception,
persuasion and physical performance. Stress, anxiety, management of stress and anxiety.
Meditation in practice and competition. Cooperation in sports team, communication techniques,
sports psychological testing, measurement and psychological skill training.
วฬ.351 หลักการฝึกสอนกีฬา
2 (2-0-4)
SN351 Principle of Sports Coaching
Principles and methods in teaching, teaching techniques, teaching pattern,
characteristics and behavior of athletes. Problems found during practice and solution. Techniques
to induce inspiration and cooperation in practice.
2.2.2 วิชาเลือก
ศฬ.353 การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
3 (2-2-5)
SD353 Golf Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in golf, methods of
periodization including prior, during and post-tournament; methods for exercise prescription;
methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in golf.
ศฬ.354 การฝึกสอนกีฬาเทนนิส
3 (2-2-5)
SD354 Tennis Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in tennis, methods of
periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise prescription;
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methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in tennis.

ศฬ.355 การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
3 (2-2-5)
SD355 Football Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in football, methods of
periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise prescription;
methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in football.
ศฬ.356 การฝึกสอนกรีฑา
3 (2-2-5)
SD356 Track and Field Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in track and field,
methods of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise
prescription; methods for training progression; planning for training; psychological approach for
training; and healthy nutrition for training in track and field.
ศฬ.450 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
3 (2-2-5)
SD450 Sports Officiating
Rules, regulation, dress and manners in playing various sports. Roles and
responsibilities of umpires and referees. Characteristics and ethics of good umpires and referees;
Philosophy of sports officiating, physical performance and psychological enhancement for umpires
and referees.
ศฬ.451 การฝึกสอนกีฬาประเภททีม
3 (2-2-5)
SD451 Team Sports Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in team sports, methods
of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise prescription;
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methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in team sports.

ศฬ.452 การฝึกสอนกีฬาประเภทบุคคล
3 (2-2-5)
SD452 Individual Sports Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in individual sports,
methods of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise
prescription; methods for training progression; planning for training; psychological approach for
training; and healthy nutrition for training in individual sports.
ศฬ.453 การฝึกสอนกีฬาศิลปะป้องกันตัว
3 (2-2-5)
SD453 Martial Arts Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in martial arts, methods
of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise prescription;
methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in martial arts.
ศฬ.454 การฝึกสอนกีฬาทางน้า
3 (2-2-5)
SD454 Aquatic Sports Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Principles and training techniques for improving proficiency in aquatic sports,
methods of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise
prescription; methods for training progression; planning for training; psychological approach for
training; and healthy nutrition for training in aquatic sports.
ศฬ.455 การฝึกสอนกีฬาแร็กเก็ต
3 (2-2-5)
SD455 Racket Sports Coaching
Prerequisite: SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
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Principles and training techniques for improving proficiency in racket sports, methods
of periodization including prior, during, and post-tournament; methods for exercise prescription;
methods for training progression; planning for training; psychological approach for training; and
healthy nutrition for training in racket sports.

2.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและทางการกีฬา
ศฬ.241 พื้นฐานร่างกายมนุษย์
3 (3-0-6)
SD241 Basic Human Bodies
Anatomical compositions , nature of structure , role and function of Human organ
and body system.
ศฬ.242 สุขอนามัยและความปลอดภัยทางการกีฬา
SN291 Hygiene and Safety in Sports

3 (3-0-6)

วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN241 Introduction to Sports Science
Definition of sports science, principles, basic skills, study the roles of sports
scienceson sports and public health, evolution of sports science, application of sports science at
present and in future.
2.4 วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการกีฬา
ศฬ.370 สัมนาทางการกีฬา
1 (0-2-2)
SD 370 Seminars in Sport
Practice and develop skills in presentation and academic seminars in sports science
and contemporary exercise.
ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
1 (1-0-2)
SD371 Projects in Sport 1
Skill practice in research and hypothesis testing on research proposals.
ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2
SD470 Projects in Sport 2

1 (0-2-2)
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Prerequisite: SD371 Projects in Sport 1
Research finding presentation and research report writing.
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
SN401 Laws and Ethics in Sport
Rules, acts, laws and ethics in sports management.

1 (1-0-2)

ศฬ.471 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา
9 (อย่างน้อย 405 ชม./ภาคการศึกษา)
SD471 Sports Field Work
Learning and practice in sports field work and sports science for developing
professional working skills.

3.2 ชื่อสกุลเลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

1.

1310700083xxx

2.

5470100029xxx

3.

1101700063xxx

อาจารย์

วรวีร์ นาคพนม

4.

3829900009xxx

อาจารย์

รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว

5.

3100901903xxx

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

จักรพันธ์ ชุบไธสง

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ค.ม.
กศ.บ.

การจัดการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sport Administration
สาขาพลศึกษา
เกียรตินิยมอันดับ 2 พลศึกษา

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

การจัดการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ
ออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
ชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นิลมณี ศรีบุญ
ดร.

อาจารย์

ลาดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร

สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Florida State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพ.ศ.
2552
2550
2544
2524
2521
2555
2553
2553
2546
2554
2545
2541
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3.2.2 อาจารย์ประจาที่ร่วมสอนในหลักสูตร

1.

3409900168xxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2.

3102201801xxx

อาจารย์

ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อ - สกุล
พัชรี คุณค้าชู

ผกามาศ พิริยะประสาธน์

3.

3809900558xxx

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

4.

3100602525xxx

อาจารย์

สันทณี เครือขอน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D

ประสาทวิทยาศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์
กายภาพบาบัด
Physiotherapy

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
The University of
Melbourne, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพ.ศ.
2548
2540
2535
2551
2542
2539
2551
2540
2533
2553
2544
2541
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5.

3101501284xxx

อาจารย์

สุขวิดา มโนรังสรรค์

6.

3100901903xxx

อาจารย์

สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
ชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2541
2538
2554
2545
2541

ปีพ.ศ.
2555
2545
2541

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

น้าฝน มหาทรัพย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

7.

3100201155xxx

8.

3101701984xxx

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ไพลวรรณ สัทธานนท์

PhD
วท.ม.
วท.บ.

Physiotherapy
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

La Trobe University, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2555
2544
2541

9.

3749900240xxx

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

พินัยลัค ตันติลปี ิกร เอิร์ด

Ph.D

Physiotherapy

2556

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

The University of Melbourne,
Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546
2542
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10.

11.

3102000701xxx

3101600779xxx

อาจารย์

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ปรเมศร์ เอิร์ด

ปร.ด.

กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Derby, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

12.

3102001323xxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

13.

3200100344xxx

อาจารย์

ผํองพรรณ ตันติพูล

14.

5100900050xxx

อาจารย์

สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

15.

3100400308xxx

อาจารย์

กฤษณา ครุฑนาค

16.

3100902994xxx

อาจารย์

ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อ - สกุล
ปุญญาณัฐ นวลอํอน

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

Health Psychology

สุขภาพจิต
กายภาพบาบัด

สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
เวชศาสตร์การกีฬา
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คาดวําสาเร็จ
การศึกษา2557
2546
2543

2556
2543
2537

ปีพ.ศ.
2554
2545
2540
2552
2549
2553
2548
2551
2548
2551
2548
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17.

3189900081xxx

อาจารย์

พิริยะ สุวรรณดิษฐ์

18.

1100400230xxx

อาจารย์

นิโลบล ปัญญาสุทธากุล

19.

5550790002xxx

ลาดับ เลขประจาตัวประชาชน
20.

1409900349xxx

อาจารย์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

วท.บ.

เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(สรีรวิทยาการกีฬา)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(ผู๎ฝึกสอนกีฬา)
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(สรีรวิทยาการกีฬา)
กายภาพบาบัด
การจัดการกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุติมา สุวรรณกาล

21.

1310700083xxx

อาจารย์

จักรพันธ์ ชุบไธสง

22.

3102002491xxx

อาจารย์

กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

วท.ม.
วท.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2548
2555

สถาบันการพลศึกษา

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

2546

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพ.ศ.
2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2553
2552
2550

สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบาบัด(เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 2)

2551
2548
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23.

3829900009xxx

อาจารย์

รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว

วท.ม.

24.

3400101294xxx

อาจารย์

ปรียาภรณ์ สองศร

25.

1101400168xxx

อาจารย์

ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2553

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546
2551
2547

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2552
2549

3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์วัชระ สอนดี

2.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ชลชัย อานามนารถ

วท.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
วท.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา
M.B.A.
วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์มนต์ชัย โชติดาว

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

1.

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ปีพ.ศ.
2551
2547
2548
2536
N/A
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4.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์อัมพิกา นันท์บัญชา

10.

xxxxxxxxxxxxx

5.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ ดร.ชัยพัฒน์
หลํอศิริรัตน์
อาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

6.
7.

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

น.ส.นีรนุช ฉันตระกูลโชติ
นายธนาวุฒิ อาจกิจโกศล

8.

xxxxxxxxxxxxx

นายนพภคุณ ทาทิพย์

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

9.

xxxxxxxxxxxxx

นายอมร ธีญะวุฒิ

ค.บ.

พลศึกษา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปีพ.ศ.
วิทยาลัยครูนครปฐม
2528

10.

xxxxxxxxxxxxx

นายชัยยุทธ์ เสรีรัฐ

ค.ม.
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล

วท.ม.
วท.บ.
บธ.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบาบัด
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วท.ม.
วท.บ.
ร.บ.
M.Sc
B.Sc.
บธ.ม.
กศ.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชีววิทยา
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
Sport Medicine
Physical Therapy
บริหารธุรกิจ(กีฬา)
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

N/A
2528
N/A
N/A
2550
2546
2553
2548

2536
2526
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11.

xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

นายสมควร โพธิ์ทอง

กศ.ม.
กศ.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530
2518

12.

xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

D.B.A
M.A

BusinessAdministration
Communication Arts

University of
Sarasota/Florida, U.S.A.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

N/A

13.

xxxxxxxxxxxxx

นายยรรยงค์ อัครจินดานนท์

ศ.ม.
ร.ม
บธ.ม.

เศรษฐศาสตร์การเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
(MBA)
พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
การตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

N/A

บธ.บ.

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

14.

xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล
ดร.สรายุทธ์ น๎อยเกษม

คุณวุฒิ
D.B.A
M.B.A

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปีพ.ศ.
University of Sarasota,
N/A
U.S.A.
Eastern Michigan
University, U.S.A.

สาขาวิชา
Business Management
Finance
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15.

xxxxxxxxxxxxx

ดร.อิษฎี กุฎอินทร์

16.

xxxxxxxxxxxxx

รศ.

17.

xxxxxxxxxxxxx

18.

xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

19.

xxxxxxxxxxxxx

Ph.D.
M.S.A.

Sport Administration
Sport Administration ad
Technology

นายเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย

ค.ม.
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

ดร.จุฑา ติงศภัทิย์

P.E.D
M.S.

Measurement and
Evaluation in P.E
Physical Education

ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

ค.ด.
ค.ม.

พลศึกษา
พลศึกษา

University of Northern
Colorado, สหรัฐอเมริกา
International Academy of
Sport and Technology
สวิตเซอร์แลนด์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ดร.ฉัตรชัย มะสุนสืบ

B.A.
M.Sc.

Business English
Sport Management

2548

N/A

N/A

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล

2552

2539
2534

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปีพ.ศ.
Sheffield
Hallam
N/A
University
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20.

xxxxxxxxxxxxx

ดร.เรืองฤทธิ์ อุปละนาละ
(อัมพุช)

D.B.A.
M.B.A.

21.

xxxxxxxxxxxxx

รศ.

ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน

ค.ด.
ค.ม.

Marketing

University
of Northumbria, Newcastle
Marketing and Management , UK
University of Kent, UK.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552
2546
N/A
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติงานด๎านที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาและการจัดการกีฬา แกํบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4.1.2 สามารถนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติการด๎านที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาและการจัดการกีฬา
4.1.3 สามารถทางานเป็นทีมในการให๎บริการทางด๎านที่ เกี่ยวข๎องกับกีฬาและการจัดการกีฬา ทั้งในบทบาท
ผู๎นาทีมและสมาชิกทีม
4.1.4 สามารถบูรณาการความรู๎ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก๎ปัญหาทางด๎านที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาโดยใช๎ความรู๎ทาง
เทคโนโลยีทางการกีฬาเป็นเครื่องมือได๎อยํางเหมาะสม
4.1.5 สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นการใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานจาก การสังเกต
การประเมินสภาพ การรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เพื่อไปสูํการตัดสินใจ การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบบนพื้นฐานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย
4.1.6 มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ ปฏิบัติตํอผู๎อื่นอยํางเอื้ออาทร เคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อยํางเทําเทียมกัน
4.1.7 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี
4.1.8 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข๎าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถาน
ประกอบการได๎
4.1.9 มีความกล๎าในการแสดงออกและนาความคิดสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ในงานได๎
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปี
4

ภาคการศึกษา
2

รายวิชา
ศฬ.471การฝึกประสบการณ์ด๎านการกีฬา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นปี
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
4 การฝึกประสบการณ์ด๎านการกีฬา

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
9 หนํวยกิต 540 ชั่วโมง

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให๎นักศึกษาเรียนวิชาโครงงานวิจัยทางการกีฬา เป็นวิชาที่ให๎นักศึกษาได๎ศึกษาวิธีการเก็บ
ข๎อมูลการวิเคราะห์สรุปผลเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหาใหมํ ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาและการจัดการการกีฬา ตามที่ได๎
ระบุไว๎ในวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต๎การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถทาวิจัยเบื้องต๎นเพื่อ
พัฒนาหรือแก๎ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา และสามารถเขียนผลงานเพื่อการเผยแพรํได๎
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี
3
4

ภาคการศึกษา
2
1

รายวิชา
ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1
ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2

5.4 จานวนหน่วยกิต
- ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 1 จานวน 1 หนํวยกิต
- ศฬ.470 โครงงานวิจัยทางการกีฬา 2 จานวน 1 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยให๎นักศึกษาเป็นกลุํม ๆ ละประมาณ 5-10 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให๎คาปรึกษาในการเลือกหัวข๎อกระบวนการศึกษาค๎นคว๎าและประเมินผล
5.2.3 จัดชั่วโมงการให๎คาปรึกษาโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานาเสนอโครงรํางการวิจัยด๎วยวาจาตํอคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข๎อเสนอแนะและประเมินผล
5.5.5 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยด๎วยวาจาตํอคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข๎อเสนอแนะและการ
ประเมินผล
5.5.6 นักศึกษาสํงรูปเลํมโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตํออาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ประจาวิชาและนักศึกษารํวมกันกาหนดหัวข๎อและเกณฑ์การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
5.6.2 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู๎สอนประจาวิชาทุกคน ซึ่งเข๎ารํวมฟังการ
นาเสนอผลการศึกษา
5.6.3 คณาจารย์เข๎าฟังการนาเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษา
5.6.4 อาจารย์ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกสํวนเสนอขอความเห็นชอบจากคณาจารย์และผํานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
- ด๎านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในสังคมในวิชาตําง
และการมีวินัย
ๆ
- สํงเสริมให๎นักศึกษามาเรียนตรงเวลาสํงรายงานตามที่กาหนด
- มีความสม่าเสมอในการทางานและการมีสวํ นรํวมในชั้นเรียน
- ด๎านภาวะผูน๎ าและการทางาน - การทางานเป็นกลุํมซึ่งต๎องผลัดเปลี่ยนกันเป็นผูน๎ าและรู๎จักการทางาน
รํวมกับผู๎อื่น
รํวมกับผู๎อื่นในวิชาตําง ๆ ของหลักสูตรและการฝึกปฏิบัติงาน
- มีการจัดกิจกรรมระหวํางนักศึกษาและคณาจารย์โดยนักศึกษาเป็น
ผู๎รับผิดชอบโครงการ
- ทักษะด๎านเทคโนโลยี
- มีการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียนโดยกาหนดให๎นาเสนอโดยใช๎
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีจิตอาสา

- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแกํสังคม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความเป็นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
(4) มีวินัย
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1)เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอยํางที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค๎นคว๎าเป็นกลุํม
(5) กรณี ศึ กษาและการมี สํ ว นรํ ว มในการวิ เ คราะห์ และให๎ค วามเห็ น ด๎ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
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(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด๎านคุณธรรม จริยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(8) การเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด๎านความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมสํงเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชัน้ เรียน และนอกชั้นเรียน
(11) แฟูมสะสมงาน
(12) กรณีศึกษาการเป็นแบบอยํางที่ดีของวิชาชีพตํางๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด๎านจิตอาสา
(14) กาหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินแบํงออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
- กํอนเรียน
- ระหวํางเรียน
- หลังการเรียน/กิจกรรม
(2) ประเมินโดยการสะท๎อนความคิดเห็นของตนเองและผู๎อื่น
(3) ประเมินโดยใช๎แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชัน้ เรียน และประสบการณ์จากสังคม
(5) การมีสํวนรํวมและการพัฒนาตนเองกํอนเรียน ระหวํางเรียน
(6) ประเมินจากภาระงานทีไ่ ด๎รบั มอบหมาย
(7) ประเมินจากระยะเวลาในสํงงานตามกาหนด
(8) การตรงตํอเวลาในการเข๎าชัน้ เรียนและการสํงงานตามกาหนดระยะเวลา
(9) ประเมินโดยใช๎การสังเกต
(10) ประเมินการมีสํวนรํวมและการพัฒนาตนเอง
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู๎อยํางกว๎างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
(2) สามารถวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ
(3) สามารถนาความรู๎ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู๎และศาสตร์ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให๎ความรู๎ในทฤษฎีความรู๎
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู๎ของศาสตร์ตํางๆที่เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
(3) การสอนโดยใช๎เทคโนโลยีการศึกษา
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(4) การทาแผนที่ความคิด
(5) ให๎มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก๎ปัญหา
(6) เน๎นการสอน การเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก
(7) การทารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู๎ ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช๎
(9) การศึกษาด๎วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ตํางๆ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทารายงานและการนาเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิโ์ ดยการสอบ
(3) การทารายงาน/การค๎นคว๎า
(4) การสํงงานและการนาเสนองาน
(5) การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) แบบฝึกหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข๎าใจ
(9) การทารายงานและการนาเสนองาน
(10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข๎าใจ
(11) การทารายงานและการนาเสนองาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค๎นคว๎าข๎อมูลได๎อยํางเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก๎ไขปัญหาและผล
การตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม
(3) มีความคิดริเริ่มอยํางสร๎างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝุรู๎ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน๎นผู๎เรียน โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก
(2) กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสรุปความรู๎จากความคิดที่ได๎เรียน
(3) การระดมสมอง
(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให๎นักศึกษาได๎ฝึกวิเคราะห์
(6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก๎ปัญหาอยํางน๎อย 1กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก
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(8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให๎สัมผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบัติในการแก๎ปัญหาด๎วยการให๎ทาโครงงาน (project-based learning)
(10) จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎มีความคิดสร๎างสรรค์
(11) บรรยาย/อภิปราย
(12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผู๎เรียนและสังคม
(13) การเปิดโอกาสให๎มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14) การมอบหมายงาน
(15) การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก๎ไขปัญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การนาเสนอรายงาน
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีสํวนรํวมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
(8) การประเมินแบํงออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
- กํอนเรียน
- ระหวํางเรียน
- หลังการเรียน/กิจกรรม
(9) การประเมินจากรายงาน
(10) การประเมินจากการนาเสนอรายงาน/โครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นและยอมรับความแตกตําง
(2) มีความเป็นผู๎นาและกล๎าทา กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน๎าที่ทไี่ ด๎รับมอบหมาย
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(5) ใช๎สิทธิเสรีภาพโดยไมํกระทบผู๎อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให๎ทางาน/โครงงานกลุํม
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ปัญหาตํางๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู๎นา
(4) การสอนแบบกลุํมรํวมมือ
(5) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
(6) การสอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
(7) การเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น
(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอยํางผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
(9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ปัญหาของชุมชนของผู๎เรียน
(10) สอนและฝึ กปฏิบั ติเกี่ยวกับการเคารพสิ ท ธิของผู๎ อื่น ความแตกตํา งของบุคคล
เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2) ประเมิ น ความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู๎ น า และผู๎ ต ามในใน
บทบาทภาวะผู๎นา และผู๎ตามในสถานการณ์ตํางๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีสํวนรํวม การยอมรับการแสดงออกในเรื่องการใช๎สิทธิเสรีภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได๎รับมอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความรู๎ทักษะในการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช๎ในการ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการคิดคานวณ
(4) มี ทั กษะในการคิด วิ เ คราะห์ เชิ ง คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ เก็บ รวบรวมข๎อ มู ล และ
นาเสนอข๎อมูล
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5. 2 กล ยุ ท ธ์ ก าร สอ นที่ ใช้ ใน กา ร พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย /อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง
(3) การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
(4) การนาเสนอ/รายงานหน๎าชัน้ เรียน
(5) การนาเสนองานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด๎านการคิดคานวณ จากการยกตัวอยําง
(7) การกาหนดสถานการณ์จาลองในการทาโครงการ
(8) การใช๎กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข๎อมูล และการนาเสนอข๎อมูล
(9) การทาวิจัย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได๎รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอําน และการเขียน
(3) การนาเสนองาน /ทักษะความเข๎าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
(5) การทารายงาน/โครงงาน
2.1

การ

วิชาเฉพาะของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการกีฬา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและเป็นแบบอยํางที่ดี
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม ความรู๎สึก
ของผู๎อื่น คํานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวม เน๎นการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยํางที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด๎านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการ
ดารงชีวิต
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช๎วิธีการประเมินในระหวํางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลังสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินระหวํางเรียน โดยผู๎เรียนประเมินตนเอง คณาจารย์ ผู๎ใช๎บริการ และชุมชน โดยใช๎วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช๎แบบสอบถาม สนทนากลุํม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบ
วัดที่เกี่ยวข๎อง
(2) ประเมินภายหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยให๎บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิต โดย
ใช๎แบบสอบถาม
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางกีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการการกีฬา
(2) มีความเข๎าใจ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ ปัญหาและการตํอยอดองค์
ความรู๎กีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน๎นให๎ผู๎เรียนมีการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม การใช๎ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู๎
จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู๎ในชั้นเรียน แหลํงฝึก และชุมชน โดยใช๎กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย
รํวมกับการอภิปราย การค๎นคว๎า การวิเคราะห์ และกรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู๎เรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรู๎รํวมกันของกลุํม
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประกอบด๎วย การประเมินหลายวิธี เพื่อให๎ครอบคลุมการประเมินผลด๎านความรู๎ ทั้งการเรียนใน
ห๎องเรียนและการเรียนด๎วยตนเอง เชํน การสอบวัดความรู๎โดยใช๎ข๎อสอบ การรายงานการศึกษาค๎นคว๎า การวิเคราะห์
กรณีปัญหาทางการกีฬา การทาโครงการสํงเสริมทางกีฬา และการนาเสนอด๎วยวาจา เป็นต๎น
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช๎ทักษะ และความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระด๎านกีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือการ
จัดการกีฬาได๎อยํางเหมาะสม
(2) สามารถประเมินข๎อมูล แนวคิดจากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายทางด๎านกีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือ
การจัดการกีฬา รวมถึงปัญหาที่คํอนข๎างซับซ๎อน และใช๎ข๎อมูลที่ได๎ในการเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎อยําง
สร๎างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดและการแก๎ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุํมในสถานการณ์ทั่วไป
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับทักษะทางกีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา โดยใช๎วิธีการสอนที่หลากหลาย
เชํน การอภิปรายกลุํม กรณีศึกษา การจัดทาโครงการ เป็นต๎น
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธี เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก๎ไขปัญหา เชํน
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก๎ไขปัญหาโดยใช๎กรณีศึกษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช๎กระบวนการแก๎ไขปัญหา การศึกษาค๎นค๎นคว๎าอยํางเป็น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เชํน รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางการกีฬา
การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬาการศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุํม การประชุมปรึกษาปัญหา และ
การสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีภาวะผู๎นาและผู๎ตามที่ดี เคารพความแตกตํางระหวําง
บุคคล
(2) มีความรับผิดชอบและรู๎จักวิธีการเรียนรู๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได๎
อยํางเหมาะสม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) เน๎นการสอนที่สํงเสริมให๎มีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียน ผู๎เรียนกับผู๎สอน ผู๎เรียนกับ
ผู๎ใช๎บริการ และผู๎รํวมทีมกีฬาอื่น ๆ
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อสํงเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผูน๎ า
และผู๎ตาม
(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในภาคปฏิบัติที่สงํ เสริมให๎ทางานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผู๎นาหลากหลายสถานการณ์ทั้งกับบุคคล และสังคม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด๎าน ดังนี้
(1) การประเมินผู๎เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูน๎ าและผู๎ตาม ในสถานการณ์การเรียนรู๎ตาม
วัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู๎นาตามสถานการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานรํวมกับกลุํมเพื่อน และทีมงานอยํางมีประสิทธิภาพ และ
สร๎างสรรค์
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู๎ตามประสบการณ์การ
เรียนรู๎ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด๎านวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานได๎อยํางเหมาะสม ในการศึกษา
ค๎นคว๎า และเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
(2) สามารถใช๎ทักษะภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ ในการฟัง พูด อําน เขียน เพื่อการสื่อสาร
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการสื่อสารระหวํางบุคคลทั้งการพูด
การฟัง และการเขียนในกลุํมผู๎เรียน ระหวํางผู๎เรียนและผู๎สอน และบุคคลที่เกี่ยวข๎องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เลือกและใช๎เทคโนโลยีการกีฬาและมีการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ความสามารถในการเลือกสารสนเทศและ
ฝึกทักษะการนาเสนอข๎อมูลด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู๎ฟัง และเนื้อหาที่นาเสนอ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให๎ความสาคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช๎แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ
พูด การเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎
(3) การทดสอบการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎ข๎อสอบ การทารายงานกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ข๎อมูล
ผลการศึกษาวิจัย การค๎นคว๎าอิสระ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีความสามารถด๎านทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬา ทักษะการฝึกสอนกีฬา หรือทักษ
นะการจัดการกีฬา ได๎อยํางถูกต๎อง
(2) มีทักษะการเป็นผู๎นาการกีฬา ทางการฝึกสอนกีฬา หรือทางการจัดการกีฬา สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีแกํตนเองและผู๎อื่น
(3) มีทักษะการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด๎านการฝึกสอนกีฬา หรือด๎านการจัดการการกีฬา
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6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายวิธี โดยเน๎นที่ขั้นตอนการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ตั้งแตํการให๎สังเกตการณ์สาธิต การฝึกหัดและการปฏิบัติภายใต๎การแนะนาของคณาจารย์ผู๎สอน จนถึงการปฏิบัติอยําง
เป็นอิสระ ได๎แกํ
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติในห๎องปฏิบัติการ
(3) การแสดงบทบาทสมมติ
(4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
(5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานประกอบการทางสุขภาพและทางกีฬา เชํน สถานออก
กาลังกาย ตลอดจนสนามฝึกซ๎อมและสนามแขํงขัน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต๎การควบคุมดูแลของคณาจารย์ มี
วิธีจัดการเรียนการสอนโดย การประชุมปรึกษาปัญหากํอนและหลังปฏิบัติงาน การดูแลผู๎รับบริการรายบุคคล และราย
กลุํม
(6) การทาโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์รํวมกับคณาจารย์
6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
เป็นการประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู๎ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร๎าง
สัมพันธภาพกับผู๎ใช๎บริการ เชํน
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในห๎องปฏิบัติการ สถานการณ์จาลอง กรณีศึกษา
(2) การสังเกตการปฏิบัติงานทางกีฬา การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา ในสถานออกกาลังกาย
หรือสนามกีฬา รวมถึงหนํวยงานทางกีฬาทั้งของภาครัฐและเอกชน
(3) การประเมินจากข๎อมูลสะท๎อนกลับ (feedback) จาก ผู๎ใช๎บริการและ คณาจารย์
(4) การสอบปฏิบัติการใน ห๎องปฏิบัติการ
(5) การสอบปฏิบัติการ ภาคสนามเชํน ในสถานออกกาลังกาย สนามฝึกซ๎อม แลสนามแขํง
(6) ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 วิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความเป็นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
(4) มีวินัย

84
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
3.1.2 ความรู้
(1) มีความรู๎อยํางกว๎างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
(2) สามารถวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ
(3) สามารถนาความรู๎ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู๎และศาสตร์ตํางๆได๎อยํางเหมาะสม
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค๎นคว๎าข๎อมูลได๎อยํางเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก๎ไขปัญหาและผล
การตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสม
(3) มีความคิดริเริ่มอยํางสร๎างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝุรู๎ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นและยอมรับความแตกตําง
(2) มีความเป็นผู๎นาและกล๎าทา กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน๎าที่ทไี่ ด๎รับมอบหมาย
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(5) ใช๎สิทธิเสรีภาพโดยไมํกระทบผู๎อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความรู๎ทักษะในการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสามารถประยุ กต์ใช๎ในการ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการคิดคานวณ
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข๎อมูลและนาเสนอ
ข๎อมูล
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3.2 วิชาเฉพาะของหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการกีฬา
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละและเป็นแบบอยํางที่ดี
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม
ความรู๎สึกของผู๎อื่น คํานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
(1) มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย การ
ฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา
(2) มีความเข๎าใจ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ปัญหาและการตํอ
ยอดองค์ความรูท๎ างการกีฬาและการออกกาลังกาย การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช๎ทักษะ และความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระด๎านการกีฬาและการออกกาลัง
กาย การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬาได๎อยํางเหมาะสม
(2) สามารถประเมินข๎อมูล แนวคิดจากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลายทางด๎านการกีฬาและการออก
กาลังกาย การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา รวมถึงปัญหาที่คํอนข๎างซับซ๎อน และใช๎ข๎อมูลที่ได๎ในการเสนอแนะ
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีภาวะผู๎นาและผู๎ตามที่ดี เคารพความแตกตําง
ระหวํางบุคคล
(2) มีความรับผิดชอบและรู๎จักวิธีการเรียนรู๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ระดับพืน้ ฐานได๎อยํางเหมาะสม ใน
การศึกษาค๎นคว๎า และเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
(2) สามารถใช๎ทักษะภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ ในการฟัง พูด อําน เขียน เพื่อการ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม
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3.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีความสามารถทางการกีฬาและการออกกาลังกาย การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการกีฬา
ได๎อยํางถูกต๎อง
(2) มีทักษะการเป็นผู๎นาทางการกีฬาและการออกกาลังกาย การฝึกสอนกีฬา หรือการจัดการ
กีฬา สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจทีด่ ีแกํตนเองและผู๎อื่น
(3) มีทักษะการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย การฝึกสอนกีฬา
หรือการจัดการกีฬา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สํวนที่ 1
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
-หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
-หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

3

4

5

 

2. ความรู๎

6

1

2



3

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทาง

ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปัญญา
4

1

2

 

3

4

1

 

2

3



4

5

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น
หมวดภาษา
ท.161 การใช๎ภาษาไทย

2


 

3

4

5



2. ความรู๎

6

1

2

3

ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปัญญา
4

1

  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทาง

2


3

4

1

2

3

 



           

 



           

 



  



5

1

   

     

   

4

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

     

2

3

4
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

หมวดภาษาตํางประเทศ 1
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
ศึกษาทั่วไปสํวนที่ 2
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต๎น

ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น

2

3

4

5

2. ความรู๎

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทาง

ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ปัญญา
4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

O

O

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

2. ความรู๎

1. คุณธรรม จริยธรรม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาทางสาขาวิชาการจัดการกีฬา
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x ไมํมี

4

5

1

2

3

4

1

1. วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับการกีฬาและการออก
กาลังกาย
2.หมวดวิชาเฉพาะ
ศฬ.200

O

O



O

O

O

 O



O



O





O



O



O

O

O

O

O





2.1 วิชาการจัดการการกีฬาและความรู๎ทางกีฬา
2.1.1 หมวดวิชาความรู๎พื้นฐานทางการกีฬา
วฬ.244 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกีฬา

O

วฬ.293

กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

O

ศฬ.212

สังคมวิทยาการกีฬา

O

วฬ.452

เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา

2.1.2 หมวดการบริหารการจัดการกีฬา

O


O







O

O
O

 O

O

2
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2.1.2.1. วิชาบังคับ
1. กลุํมวิชาการจัดการการกีฬา (บังคับ)
  O

ศฬ.260 การบริหารและการจัดการการกีฬา
ศฬ.262 การบริหารจัดการบุคลากรทางการกีฬา

O

ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา

O

 O
O



O

 O
 O



O

 

O

O



O

 O

O

O

O

O

 O



O

ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงินทางการกีฬา

O

O



O

O

 O

ศฬ.360 การตลาดทางการกีฬา

O

O



O

O

 O

วฬ.362 การจัดการกิจกรรมและการแขํงขันทางกีฬา

O

 O

O

ศฬ.363

การจัดการการทํองเที่ยวเชิงกีฬา

O





ศฬ.369

การจัดการสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก

 O

O

O

ศฬ.460

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา

 O

O

 O

ศฬ.461

การรับผิดชอบตํอสังคมและการจัดการ
ผู๎สนับสนุนทางการกีฬา

ศฬ.462

กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการ
กีฬา

ศฬ.469

การจัดการศูนย์สุขภาพและการออกกาลังกาย

O

O

O



O



O



 O

O

 O



O

O

O



O

 O
 
O


 O

O



O

O
O

O

 O

O

 O

O

O



O

O



O

O



O

O



O

O

O

O

O

O

O



2. กลุํมวิชากีฬา (บังคับ)
วฬ.211 กรีฑา

O

O

O

O

O


O

O
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วฬ.212 วํายน้า

O

O



O

วฬ.213 ฟุตบอล

O

O



O

วฬ.220 เทนนิส

O

O



O

วฬ.311 การชํวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า

O

 O

วฬ.324 กอล์ฟ

O

O





O
O

O



O

O
O



O

O

O

O

2.1.2.2. วิชาเลือก
ศฬ.364

1. กลุํมวิชาการจัดการกีฬา
การจัดการกีฬากอล์ฟ

O





 O

O

O

ศฬ.365

การจัดการกีฬาเทนนิส

O





 O

O

O

ศฬ.366

การจัดการกีฬาฟุตบอล

O





 O

O

O

ศฬ.367

การจัดการกรีฑา

O





 O

O

O

ศฬ.368

การจัดการกีฬามวย

O





 O

O

O

ศฬ.463

การจัดการกีฬาประเภททีม

O





 O

O

O

ศฬ.464

การจัดการกีฬาประเภทบุคคล

O





 O

O

O

ศฬ.465

การจัดการกีฬาศิลปะปูองกันตัว

O





 O

O

O

ศฬ.466

การจัดการกีฬาทางน้า

O





 O

O

O
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ศฬ.468

การจัดการและภาวะผู๎นาในผูฝ๎ ึกสอนกีฬา

O

O

O



O

O

O

O

 O

O

2. กลุํมวิชากีฬาประเภททีม
วฬ.214 บาสเกตบอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.216 วอลเลย์บอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.217 เบสบอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.218 ฟุตซอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.219 ซอฟท์บอล

O

O



O

O

O

O

วฬ.314 โปโลน้า

O

O



O

O

O

O

วฬ.332 ตะกร๎อและเซปัคตะกร๎อ

O

O



O

O

O

O

O

O



O

O

O

O



O

O

O





O

O

O



O

O

วฬ.322 ยิงธนู
วฬ.323 ยิงปืน

O

O



O

O

O

O



O

O

วฬ.325 เปตอง

O

O



O

O

O

O

วฬ.327 จักรยาน

O

O



O

O

O

O

3. กลุํมวิชากีฬาประเภทบุคคล
วฬ.221
วฬ.222
วฬ.313
วฬ.321

แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
กระโดดน้า
โบวลิ่ง

O

O

O
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4. กลุํมวิชากีฬาประเภทตํอสู๎
วฬ.315 มวยสากล





O
O

O

O

วฬ.316 ยูโด

O

O



วฬ.317 เทควันโด

O

O



วฬ.318 คาราเต๎

O

O



O

O

วฬ.319 ฟันดาบ

O

O



O

O

วฬ.320 การตํอสู๎ปูองกันตัว

O

O



O

O

l



O

O



วฬ.331 มวยไทย

O

O
O

O

O

5. กลุํมวิชากีฬาอื่นๆ
วฬ.312 เรือพาย

O

O



O

O

O

วฬ.326 หมากกระดาน

O

O



O

O

O

วฬ.328 โยคะ

O

O



O

O



O

O

O

O



O

O

O

วฬ.333 แอโรบิกดานซ์

O



O

O

O

วฬ.334 ลีลาศ

O



O

O

O

O

วฬ.335 พิลาทิส

O



O

O

O

O

วฬ.336 กีฬาทีม

O



O

O

O

O

วฬ.329 นันทนาการ
วฬ.330 เพาะกาย

O

O

O

O

O
O
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วฬ.337 กีฬาแรคเก็ต

O



O

O

O

O

วฬ.338 กิจกรรมกลุํมและคํายพักแรม



O

O

O



O

O

O



O

O



O



 O

 O



O



O

วฬ.339 กีฬาผาดโผน

O

2.2. หมวดวิชาการฝึกสอนกีฬา
2.2.1. วิชาบังคับ
วฬ.252

ผู๎นาทางกีฬาและนันทนาการ

O

วฬ.351

หลักเบื้องต๎นในการสอนและการฝึกกีฬา

O

ศฬ.351

จิตวิทยาสาหรับการฝึกสอนทางการกีฬา

O

O



O



O

O

O





O

O

O

 

O

O

O

O

2.2.2. วิชาเลือก
วฬ.356

การฝึกเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย

O

O



ศฬ.353

การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

O

O





ศฬ.354

การฝึกสอนกีฬาเทนนิส

O

O



 O



ศฬ.355

การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

O

O



 O

ศฬ.356

การฝึกสอนกรีฑา

O

O



ศฬ.450

การเป็นผูต๎ ัดสินกีฬา

O

O

ศฬ.451

การฝึกสอนกีฬาประเภททีม

O

ศฬ.452

การฝึกสอนกีฬาประเภทบุคคล

O

O

O

O

O

 O

 O

O

O

 O



O

O

 O

 O



O

O

 O



 O



O

O

 O

O



 O



O

O

 O

O



 O



O

O

 O

 

O

O
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ศฬ.453

การฝึกสอนกีฬาศิลปะปูองกันตัว

O

O



 O



O

O

 O

ศฬ.454

การฝึกสอนทางน้า

O

O



 O



O

O

 O

ศฬ.455

การฝึกสอนกีฬาแร็กเก็ต

O

O



 O



O

O

 O

2.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสุขภาพและทางการกีฬา
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น

O

O





O

O

ศฬ.241

พื้นฐานรํางกายมนุษย์

O

O



O

O

O

ศฬ.242

สุขอนามัยและความปลอดภัยทางการกีฬา

O

O





O



ศฬ.281

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเกมส์การ
แขํงขันในกีฬา

O

O



O

O

O

O

O

O


2.4 วิชาสัมมนา โครงงาน การฝึกประสบการณ์ทางการ
กีฬา
วฬ.301

กฎหมายและจริยธรรมด๎านการกีฬา

ศฬ.370

สัมมนาทางการกีฬา

ศฬ.371

โครงงานวิจัยทางการกีฬา1

ศฬ.470
ศฬ.471




O



 

 O



O

O





 O

โครงงานวิจัยทางการกีฬา2





O

O

 O

การฝึกประสบการณ์ด๎านการกีฬา

 O

O

O

 

O

O

O

    O
  
 O

O

 

O

O

 

O

O

O
O

O

 



 

 O



O

 

97

98
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข๎อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบํงเป็น 8 ระดับ มีชื่อและคําระดับตํอหนึ่งหนํวยกิตดังตํอไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ขณะนักศึกษายังไมํสาเร็จการศึกษา
2.2 การทวบสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.3 อาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชาประเมินข๎อสอบของแตํละรายวิชาวําสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎
หรือไมํ
2.4 การประเมินผลของแตํละรายวิชาต๎องผํานที่ประชุมของภาควิชาฯหรือคณะกรรมการวิชาการที่ภาควิชาฯ
แตํงตั้ง
2.5 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาซึ่งผู๎ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน เป็นผู๎รายงานวํา
นักศึกษาสามารถใช๎ทักษะความรู๎ที่เรียน และนามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานหรือไมํ
2.6 ตรวจสอบจากรายงานหรืองานอื่น ๆ จากรายวิชาตําง ๆ ที่กาหนดโดยอาจารย์ประจาวิชานั้น ๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได๎ศึกษารายวิชาตําง ๆ ครบตามโครงสร๎างหลักสูตร และมีหนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต
3.2 ได๎คําระดับเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํให๎รู๎จักมหาวิทยาลัย คณะและ ภาควิชา ให๎เข๎าใจวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยจัดให๎มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให๎คาแนะนาตํางๆแกํอาจารย์ใหมํ
1.2 จัดกิจกรรมให๎อาจารย์ใหมํได๎เข๎าใจการบริหารวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต๎อง
ปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให๎เข๎าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอนพร๎อมทั้ง
มอบเอกสารที่เกี่ยวข๎องให๎กับอาจารย์พิเศษ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
1) คณาจารย์ผู๎สอนทบทวนผลการเรียนการสอนหรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของ
รายวิชาตํางๆรวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช๎ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการ
ประเมินผลตํอไป
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตรและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่นๆ
1) สํงเสริมให๎คณาจารย์นานักศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู๎จากชุมชน สถานออกกาลังกาย ตลอดจนสนามฝึกซ๎อม
และสนามแขํงขัน ทั้งของภาครัฐและเอกชน
2) สํงเสริมการทาวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํหรือแก๎ไขปัญหาตํางๆในทางกีฬาและสาขาวิชาการจักการ
กีฬา
3) สํงเสริมให๎คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเชํน บทความ ผลงานวิจัย เป็นต๎น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯซึ่งประกอบไปด๎วยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาสาขาวิชา และผู๎บริหารในระดับสาขาวิชาหรือระดับคณะ โดยมีหัวหน๎าสาขาวิชาและคณบดี
เป็นผู๎กากับดูแลและคอยให๎คาแนะนาตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนติดตาม
และรวบรวมข๎อมูลสาหรับใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอยํางตํอเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให๎มีความ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความทันสมัย 1. หลักสูตรผํานการรับการรับรอง
ทันสมัยและได๎คุณภาพตาม
และได๎คุณภาพ โดยมีการพิจารณา
จาก สกอ.
มาตรฐานการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปีโดยนา
2. ร๎อยละ 80 ของอาจารย์และ
ข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งใน บุคลากรภายในสาขาวิชามีการ
และตํางประเทศมาใช๎ในการ
เข๎ารํวมอบรมสัมมนา นาเสนอ
เปรียบเทียบ
ผลงาน ฝึกอบรมทั้งในและ
2. พัฒนาอาจารย์และบุคคลากร
ตํางประเทศ
ภายในสาขาวิชาโดยการอบรมสัมมนา
เพื่อให๎มีความรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รักษา วิธีการสอนหรือเทคนิคการ
รักษาใหมํๆทั้งในและตํางประเทศ

2.กระตุ๎นให๎นักศึกษามี
ความสามารถทางวิชาชีพ
สามารถศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ภายใต๎การดูแลแนะนาของ
ผู๎เชี่ยวชาญทางกีฬาและการ
จัดการกีฬา
3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยํางสม่าเสมอ

3. จัดการเรียนการสอนให๎มีการ
ฝึกงานทางวิชาชีพเพื่อสร๎างเสริม
ประสบการณ์จริงในการทางาน

3. คะแนนการฝึกงานในแตํละครั้ง
ของนักศึกษาได๎ไมํต่ากวํา 2.00

4. มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี
5. มีการประเมินหลักสูตรจาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกทุก 5 ปี
6. สนับสนุนให๎อาจารย์ผู๎สอนเป็นผู๎นา
ในทางวิชาการและ/หรือผู๎เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข๎อง

4. ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและความพึงพอใจในการ
ดาเนินการของนักศึกษาในแตํละปี
5.ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก
6.จานวนและรายชื่อของคณาจารย์
ประจาที่มผี ลงานทางด๎านวิชาการ
ประสบการณ์หรือนวัตกรรม
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4. นักศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตรอยํางน๎อย 80%

7. ติดตามนักศึกษาเพื่อติดตาม
7. จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
ความก๎าวหน๎าและรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก๎ไข

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ผู๎บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา จัดทาแผนการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปี
จากเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีการแบํงหมวดรายจํายดังนี้ คําครุภัณฑ์ คําตอบแทนใช๎
สอยและวัสดุ เพื่อให๎ครอบคลุมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม
นักศึกษาสามารถค๎นคว๎าหนังสือ ตารา วารสาร ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได๎
จาก ห๎องสมุ ด นงเยาว์ ชั ย เสรี และหนั ง สื อ ต ารา วารสาร สาขาวิ ช าอื่น ๆ จากห๎องสมุ ด สาขาอื่น ๆ ในสั ง กัด
สานักหอสมุ ด ณ ศูนย์ รัง สิต คือ หอสมุด ป๋ว ย อึ้ง ภากรณ์ (สาขาวิช าสั งคมศาสตร์ -มนุษ ยศาสตร์ และสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ห๎องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) และวิทยาเขตทําพระจันทร์ คือ หอสมุดปรีดี พนม
ยงค์ ห๎องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห๎องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ห๎องสมุด ศ.สังเวียน
อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ) ห๎องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อีกทั้งห๎องสมุดบุญชู
ตรีทอง ที่ศูนย์ลาปาง และ ห๎องสมุด ศูนย์พัทยา โดยใช๎บัตรสมาชิก (บัตรนักศึกษา) ใบเดียวกัน และบริการ Book
Delivery ยืม-คืนหนังสือตํางวิทยาเขต
สานั กหอสมุด ได๎บ อกรับ ฐานข๎อมู ลออนไลน์ด๎ วยงบประมาณของสานักหอสมุ ด และด๎ว ยงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ สืบค๎นจากhttp://library.tu.ac.thหรือhttp://search.library.tu.ac.thclick เลือก
E-resources และ online databases
อนึ่ง ห๎องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ให๎บริการระหวํางห๎องสมุด โดยบริการยืมหนังสือ (Inter Library Loan : ILL)
และบริการสาเนาเอกสารระหวํางห๎องสมุด( Document delivery : DD ) จากห๎องสมุดอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศ ห๎องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
หนังสือ ณ มกราคม 2555
ภาษาไทย
จานวน
24,318
เลํม
ภาษาตํางประเทศ
จานวน
24,391
เลํม
รวมจานวน
48,709
เลํม
วารสาร ปี 2555 / 2012
ภาษาไทย
จานวน
150
ชื่อเรื่อง
ภาษาตํางประเทศ *
จานวน
153
ชื่อเรื่อง
รวมจานวน
303
ชื่อเรื่อง
* ประมาณเฉพาะที่จํายเงินบอกรับตัวเลํม ( Printed version +online/online only 1 title)
E-resources / online databases http://library.tu.ac.thหรือhttp://search.library.tu.ac.th
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รายชื่อฐานข๎อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. Annual Review ฐานข๎อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษพร๎อมเนื้อหาฉบับเต็มของสานักพิมพ์
Annual Reviews จานวน 32 เรื่องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
2. The Cochrane Library. ฐานข๎อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine)
และการวิเคราะห์ Systematic analyaisi เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
3.CINAHL Plus with Full Text ฐานข๎อมูลดรรชนีวารสารและวารสารฉบับเต็มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และสหเวชสาสตร์
4. McGraw-Hill's 'AccessMedicine' ฐานข๎อมู ล หนั ง สื ออิเล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละสื่ อประสมทางด๎ า น
วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชาพร๎อมข๎อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการให๎บริการทางการแพทย์
5. McGraw-Hill's 'AccessSurgery'ฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด๎านศัลยศาสตร์และ
การแพทย์ พร๎อมข๎อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให๎บริการทางการแพทย์
6. MDConsult Core Collectionฐานข๎อมูลบูรณาการทางการแพทย์ รวบรวมวารสาร และตาราทางการ
แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
7. Nature (journal in Nature Publishing Group) ให๎สารสนเทศครอบคลุมทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์จานวน 8 ชื่อ ได๎แกํ Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Nature Genetics,Nature
Immunology, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Neuroscience และ Nature Structural and
Molecular Biology
8. OVID ฐานข๎อมูลวารสารออนไลน์จากสานักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกวํา 50 แหํง
เชํน Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข๎อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ ในปี 2012 สานักหอสมุดบอกรับ Total Access (240 กวําชื่อ)
9. Oxford Journalsวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อเรื่อง
ครอบคลุมสาขาวิชาด๎านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย๎อนหลังตั้งแตํปี 1996-ปัจจุบัน ประกอบด๎วยข๎อมูลบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
10. SAGE Journals Onlineคัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ผู๎ใช๎สามารถสืบค๎นได๎ตั้งแตํวารสารปีปัจจุบัน
ย๎อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข๎าถึงผํานแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต๎ High wire Press
พัฒนาโดย Stanford University Library พร๎อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหลํงข๎อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม
11. คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จานวนกวํา 1,800 ชื่อโดยสานักพิมพ์
Elsevier Science , Academic Press และสานักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จานวนกวํา 6.2 ล๎านระเบียบ
สามารถเข๎าใช๎ฉบับเต็มได๎เกือบทุกชื่อ ตั้งแตํปี 1995 - ปัจจุบัน
12. Thieme Electronic Book Library ฐานข๎อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด๎านวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาตํางๆ ของสานักพิมพ์ Thieme
13. UpToDate Answer directly on the spot for internal medicine including 14
subspecialties, obstetrics & gynecology, and pediatrics. Completely updated with providing new
search/what’s new/drug nteraction/drug database/patient information/graphics
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14. Web of Science เป็นฐานข๎อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร๎อมการอ๎างอิงและอ๎างถึงที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให๎ข๎อมูลตั้งแตํปี
2001 – ปัจจุบัน
15. Wiley Online Library ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด๎านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชีสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมายสามารถดูเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได๎เฉพาะวารสารที่บอกรับเทํานั้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุด ห๎องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข๎องเพื่อบริการให๎
อาจารย์และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎าและใช๎ประกอบการเรียนการสอนโดยภาควิชากายภาพบาบัดคณะสหเวชศาสตร์จะ
เป็นผู๎จัดสื่อการสอนอื่นๆเพื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอนเชํนเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องมือ ที่
ใช๎ในการฝึกภาคปฏิบัติการเป็นต๎น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ต รฯ จะส ารวจความเพี ย งพอของทรัพ ยากรการเรีย นการสอนในแตํ ล ะภาค
การศึกษาและทาการกาหนดของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์
เป้าหมาย
1.มีงบประมาณที่สนับสนุน
การศึกษาที่เพียงพอ

2.มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
ตํอจานวนนักศึกษา

การดาเนินการ

การประเมินผล

1. ใช๎ข๎อมูลการใช๎งบประมาณ
ที่ผํานมาประกอบการจัดงบประมาณ
ในปีถัดไป

1.ติดตามสรุปการใช๎งบประมาณ
เทียบกับงบฯ ที่ตั้งไว๎

2.ใช๎ข๎อมูลจานวนนักศึกษาที่รับเข๎าใน
แตํละปีมาประกอบการวางแผนจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ์

2. ติดตามสรุปการใช๎วสั ดุและ
ครุภัณฑ์เทียบกับจานวนที่มีอยูํและ
ประมาณการณ์ที่ตั้งไว๎

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหมํ
การรับอาจารย์ใหมํเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขากีฬาและการจัดการกีฬา หรือในสาขาที่เกี่ยวข๎อง
3.2 การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯและคณาจารย์ ผู๎ ส อนจะมี ก ารประชุ ม รํ ว มกั น ในการติ ด ตามและ
การทบทวนหลักสูตรแจ๎งแกํคณาจารย์ผู๎เกี่ยวข๎องอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข๎อมูลและรับฟังข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตํอไป
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3.3 การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในการสอนรายวิชาตํางๆหรือเพื่อเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาในการทาโครงงานวิจัยหรือกรณีศึกษาตํางๆเพื่อเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์ให๎แกํนักศึกษาได๎รับความรู๎ใหมํๆ
หรือประสบการณ์ตํางๆที่มีความจาเพาะเฉพาะด๎านทั้งนี้การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางวิชาการ
ที่เหมาะสมกับความต๎องการและสอดคล๎องกับระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องของคณะในการแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนํง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาตรีและมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 สํงเสริมให๎เข๎ารํวมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะความรู๎ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.2 ให๎บุคลากรวางแผนความต๎องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจาปี
เพื่อให๎คณะสนับสนุนงบประมาณได๎เหมาะสม
4.2.3 คณะมีการสํงเสริมโดยมีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจาปีเพื่อสนับสนุนให๎บุคลากร
ทางานวิจัย หรือทาวิจัยรํวมกับคณาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให๎คาปรึกษาด๎านวิชาการและอื่นๆแกํนักศึกษา
5.1.1 คณะแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให๎แกํนักศึกษาทุกคนพร๎อมกาหนดบทบาทหน๎าที่
5.1.2 คณะแตํงตั้งอาจารย์ประจาชั้นทุกชั้นปี
5.1.3 มีแฟูมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความต๎องการในการขอคาปรึกษาและความก๎าวหน๎าของ นักศึกษา
5.1.4 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาอยํางเป็นระบบโดยให๎คาปรึกษา
ทางโทรศัพท์จดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือการเข๎าพบเพื่อปรึกษาหารือได๎โดยตรง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาสามารถดาเนินการอุทธรณ์ได๎ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วําด๎วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
5.2.2 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร๎องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตํละรายวิชาได๎
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการประเมินและการสอบถามอยํางไมํเป็นทางการจากบุคคลทั่วไปพบวํายังมีความต๎องการบุคลากรที่มี
ความรู๎ด๎านกีฬาและการจัดการกีฬา สามารถนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะ
ในการแขํงขันเพื่อก๎าวสูํความเป็นเลิศทางการกีฬาอีกทั้งสามารถนาไปประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา เป็นผู๎ฝึกสอนและ /
หรือเป็นที่ปรึกษาด๎านการกีฬาได๎ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต สาขาการจัดการกีฬา จะจัดให๎
มีการสารวจความต๎องการของทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตมาประกอบการพัฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรตํอไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ข๎อ

ตัวบํงชีผ้ ลการดาเนินงาน

1

อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการกีฬา

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอน
ในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุก
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุด ปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินผลการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว
อาจารย์ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทาง วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได๎รับการพัฒนาวิชาการ/
วิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํนอ๎ ย
กวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
อาจารย์ใหมํทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด๎านการ
จัดการเรียนการสอน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยพิจ ารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของนักศึกษา และอาจารย์
ผู๎สอนประเมินผู๎เรียนจากการสอบยํอยการสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนอภิปรายโต๎ตอบจากนักศึกษาการตอบ
คาถามของนักศึกษาในชั้นเรียนรวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาค และอาจนาผลการประเมินโดยนักศึกษามา
ประกอบการพิจารณา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน
มีระบบการประเมินทักษะในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน และคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสาร
คาสอนของอาจารย์ ทุกด๎านทั้งด๎าน การถํายทอดความรู๎ การใช๎สื่อการสอนการสอนการตรงตํอเวลา คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตคณาจารย์ประจา ผู๎ใช๎
บัณฑิตและผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบํงชี้ที่ได๎กาหนดไว๎ในหมวดที่ 7 ข๎อ 7. ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานโดยแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมินที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิอยํางน๎อย 3 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข๎อมูลหลาย ๆ ด๎านจะทาให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละ
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จ ะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได๎ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ยํอยในการปรับปรุงยํอยนั้นจะทาเพื่อตํอเนื่องทุกปี สํวนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทาทุก 5 ปีทั้งนี้เพื่อให๎
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (จาแนกตามรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร)
1. หนังสือ / ตารา
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายนามอาจารย์
อ.จักรพันธ์ ชุบไธสง
ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ
อ.วรวีร์ นาคพนม
อ.รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว
อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

หนังสือ / ตารา
-

2. งานวิจัย
ลาดับ
รายนามอาจารย์
1
อ.จักรพันธ์ ชุบไธสง

2
3

ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ
อ.วรวีร์ นาคพนม

4

อ.รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว

งานวิจัย
จักรพันธ์ ชุบไธสง และรัชนี ขวัญบุญจัน. การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ดาเนินงานด๎านกีฬาของเทศบาลในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 11 : ฉบับที่ 2 2553 : 8795.
วรวีร์ นาคพพนมและดร.จุฑา ติงศภัทิย์. สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอ
การเลือกใช๎บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 14 : ฉบับที่ 1 2556 :
78-90.
1.Suteebut R, Prasartwuth O, Kothan S. Effects of eccentric
muscle training on Achilles tendon adaptation of healthy
persons. Thai Journal of Physical Therapy. 2011; 1(33):17-31.
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2. Prasartwuth O, Suteebut R, Chawawisuttikool S, Mankhetkorn
S, Nosaka, K (2010) Adaptations in Repeated Bout Effect of
Three Sub-maximal Eccentric Damaging Exercise. Annual
Academic Meeting, Faculty of Associated Medical Sciences,
Chiang Mai University. 30 November - 3 December, Page 343.

5

อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

3. Prasartwuth O, Suteebut R, Chawawisuttikool S, Mankhetkorn
S, Nosaka, K (2010) Effect of Three Submaximal Loads of First
Eccentric Exercise Bout on Neural and Muscular Adaptations in
Repeated Bout Effect. The Annual meeting of the Thailand
Research Fund (TRF) 10th, Petchaburi, Thailand, 14-16
October,Page 232.
-

3. บทความ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายนามอาจารย์
อ.จักรพันธ์ ชุบไธสง
ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ
อ.วรวีร์ นาคพนม
อ.รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว
อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

บทความ
-

4. รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
ลาดับ
รายนามอาจารย์
1
อ.จักรพันธ์ ชุบไธสง

2

ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ

3

อ.วรวีร์ นาคพนม

4

อ.รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว

รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
ศฬ.210 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกีฬา
ศฬ.200 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศฬ.212 สังคมวิทยาการกีฬา
ศฬ.360 การบริหารและการจัดการการกีฬา
ศฬ.363 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ศฬ.120 กิจกรรมกลุํมและคํายพักแรม
ศฬ.380 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น
ศฬ.264 การจัดการธุรกิจและการเงินทางการกีฬา
ศฬ.263 การจัดการองค์กรกีฬา
ศฬ.200 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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5

ศฬ.280 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต๎น
ศฬ.380 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น
อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย ศฬ.280 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต๎น
ศฬ.380 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต๎น
ศฬ.370 สัมนาทางการกีฬา
ศฬ.371 โครงงานวิจัยทางการกีฬา

ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
1
2
3
4
5

รายนามอาจารย์
อ.จักรพันธ์ ชุบไธสง
ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ
อ.วรวีร์ นาคพนม
อ.รุํงทิพย์ ดวงแก๎ว
อ.ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

ภาระงานสอนกํอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห์)
ป. ประกาศฯ ป. ป. รวม
ตรี บัณฑิต โท เอก
28
- 28
28
- 28
33
- 33
33
- 33
31
- 31

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห์)
ป. ประกาศฯ ป. ป. รวม
ตรี บัณฑิต โท เอก
28
28
28
28
33
33
33
33
31
31

