มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต / คณะสหเวชศาสตร์ / ภาควิชากายภาพบาบัด

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
B.Sc. (Sports and Exercise Science)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
นักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา พ.ศ. 2553 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 พ.ศ. 2555
ได้ พิ จ ารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครัง้ ที่ ………..… เมื่อวันที่ ….... เดือน ................... พ.ศ. ……
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครัง้ ที่ …………….เมื่อวันที่ ……..
เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
8.2 นักวิจยั
8.3 ผู้ฝึกนักกีฬา
8.4 ผู้ให้ คาแนะนาการออกกาลังกายในสถานประกอบการทางสุขภาพ
8.5 พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับงานวิทยาศาสตร์ การกีฬา
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ลาดับ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ปี การศึกษาที่จบ
1.
366980018xxxx
อาจารย์
ชวนพิศ บุญเกิด
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
วท.บ.(กายภาพบาบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2545
2
3101800227xxx
อาจารย์
พรรษา อมรมงคล
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ, 2547
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ลาดับ เลขประจาตัวบัตรประชาชน
3

3200100344xxx

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
ผ่องพรรณ
ตันติพลู

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึกษาที่จบ
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2549

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
- หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิชาบังคับ ใช้ สถานที่และอุปกรณ์ การสอนของคณะ
สหเวชศาสตร์ และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- หมวดวิช าเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ การกี ฬาใช้ ส ถานที่ และอุปกรณ์ ก ารสอนของคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และหน่วยงานด้ านการกีฬาของรัฐบาลทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปั ญหาทางด้ านการเมือง รวมทังอุ
้ บตั ิการณ์ การระบาดของโรคหลายโรค
ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ ภาครั ฐและภาคเอกชนต่างต้ องปรั บตัวเพื่ อให้ สามารถเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ได้
ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพมากขึน้ การส่งเสริ มให้ มีสุขภาพดีทางหนึ่งคือการออกกาลังกาย ทาให้ มีสถานออก
กาลังกายในรู ปแบบต่าง ๆ เกิดขึ ้นหลายแห่งในประเทศไทย รวมทังมี
้ การขยายตัวเพื่อรองรับผู้ใช้ บริ การมากขึ ้น อีก
ทังในปั
้ จจุบนั ประชาชนให้ ความสนใจในการออกกาลังกายและมีความต้ องการที่จะพัฒนานักกีฬาให้ เป็ นนักกีฬา
อาชี พมากขึน้ ส่งผลให้ เกิ ดความต้ องการบุคลากรที่ สามารถส่งเสริ มหรื อ ให้ คาแนะนาการออกกาลังกายเพื่ อ
เพิ่ มพูนสมรรถภาพของร่ างกายทัง้ กับบุคคลทั่วไปและนักกี ฬา นักวิทยาศาสตร์ การกี ฬาจัดเป็ นอาชี พหนึ่ง ที่ มี
ความรู้ ความสามารถในการนาความรู้ ทางด้ านร่ างกายของมนุษย์ การเคลื่อนไหว รวมถึงวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา มาใช้ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและทักษะทางการกีฬา ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ความสามารถทางการกีฬาของคนในชาติไทยให้ ทดั เทียมกับนานาประเทศได้
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมสากลที่เกิดขึ ้นอย่างมากมายในปั จจุบัน ทาให้
ประชากรไทยมีการปรับตัวให้ เข้ ากับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แม้ จะพบรายงานว่า สถานการณ์ ด้านวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ดีขึ ้น ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ ้น แต่ปัญหาทางด้ านสังคมเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา
เช่น ภาวะทางสุขภาพของประชาชนต่าลง จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนันการขยายความรั
้
บผิดชอบทางด้ านสุขภาพ
สูป่ ระชาชนและสังคมมากขึ ้นจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นและเร่ งด่วน ทาให้ มีความต้ องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ สามารถชี ้แนะประโยชน์ กระตุ้นให้ คนออกกาลังกาย การให้ คาแนะนาในการออกกาลัง
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กายที่ถกู ต้ อง ตลอดจนสามารถส่งเสริ มให้ เกิดนักกีฬาอาชีพได้ ดังนันการผลิ
้
ตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกายเพิ่มขึ ้นจึงเป็ นการตอบสนองต่อกรณีปัญหาของสังคมได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากปั จจัยทางเศษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ ทาให้ มีความจาเป็ นต้ องพัฒนา
หลักสูตรให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริ มการออกกาลังกายที่ถูกต้ อง
การฝึ กร่ างกายเพื่อพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศทางการกีฬาของแต่ละบุคคล
เพื่อรองรับการขยายตัวด้ านการส่งเสริ มสมรรถภาพทางสุขภาพทังภายในและต่
้
างประเทศ นักศึกษาในหลักสูตร
จะผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ มีความพร้ อมและมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทังทางด้
้
านวิชาการและการปฏิบตั ิจริ ง สามารถใช้ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม รู้ จกั รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิ จที่ สาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประเทศ มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชี พ และมีความรั บ ผิ ดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ดังนัน้ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พื ้นฐานทัง้ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการกีฬา จึงเป็ น
จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาที่ต้องการเรี ยนรู้ และมีประสบการณ์ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาหลากหลายประเภท
สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อรั บใช้ สงั คมและประเทศชาติตามพันธกิจและปณิ ธานของ
มหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิ ด
สอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 มธ.(TU), ท.(TH) เป็ นรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการ มธ. รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน จานวน
10 วิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-4)

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
มธ.152หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concept of Computer
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Fundamental Statistics
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
13.1.2 วท.(SC) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มธ.จานวน 6 วิชา
วท.111 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
SC111 Biology 1
วท.161 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
SC161 Biology Laboratory 1
วท.123 เคมีพื ้นฐาน
3 (3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพื ้นฐาน
1 (0-3-0)
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.136 ฟิ สิกส์
3 (3-0-6)
SC136 Physics
วท.186 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์
1 (0-3-0)
SC186 Physics Laboratory
13.1.3 พบ. (BA) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มธ. จานวน 1 วิชา
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
BA291 Introduction to Business
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13.1.4 ศ. (EC) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.จานวน 1 วิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economic
13.1.5 จ. (PY) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะศิลปศาสตร์ มธ.จานวน 1 วิชา
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
PY 211 General Psychology
13.1.6 สษ. (EL) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยสถาบันภาษา มธ.จานวน 3 วิชา
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL71 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
13.1.7 ทน. (MT) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
จานวน1 วิชา
ทน.230 ชีวเคมีสาหรับสหเวชศาสตร์
3(3-0-6)
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
13.1.8 กภ. (PP) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
จานวน 12 วิชา
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐาน
3(2-2-5)
PP281 Fundamental Anatomy
กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน
3(2-2-5)
PP282 Basic Physiology
กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2(2-0-4)
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
กภ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1(0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
1(1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
1(0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
PP291 Sports Hygiene
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Equipments and Tests
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
PP381 Sports Biomechanics
กภ.382 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sports Injury and Prevention

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(0-2-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
13.2.1 กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ
วฬ.211 กรี ฑา
1(0-2-1)
SN211 Track and Field
วฬ.212 ว่ายน ้า
1(0-2-1)
SN212 Swimming
วฬ.213 ฟุตบอล
1(0-2-1)
SN213 Football
วฬ.214 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
SN214 Basketball
วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล
1(0-2-1)
SN215 Rugby
วฬ.216วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
SN216 Volleyball
วฬ.217 เบสบอล
1(0-2-1)
SN217 Baseball
วฬ.218 ฟุตซอล
1(0-2-1)
SN218 Futsal
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วฬ.219 ซอฟท์บอล
SN219 Softball
วฬ.220 เทนนิส
SN220 Tennis
วฬ.221 แบดมินตัน
SN 221 Badminton
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
SN222 Table Tennis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลัง กาย มีห น้ าที่ ก าหนดและควบคุมเนื อ้ หาสาระ กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนและการประเมิน ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริ ญญาตรี
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญาของหลักสูตร
เพื่อมุง่ เน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวิชาการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา มี
วินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักและสานึกในวิชาชีพ สามารถใช้ เทคโนโลยีและรู้ จกั แสวงหา
ความรู้ ทางด้ านวิชาการที่ทนั สมัย เพื่อนามาพัฒนาตนเองและสังคมที่ตนอยู่อาศัย
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
หลัก สูต ร วิท ยาศ าสตรบัณ ฑิ ต ส าขา วิช าวิท ยาศ าสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลัง กาย
มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่ อผลิตบัณฑิ ตที่ มีคุณลัก ษณะ ดังนี ้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา สามารถนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ ให้
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศทางการกีฬา
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย
สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้
3. ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะด้ านการกี ฬาสามารถนาไปประกอบอาชี พ เป็ น
ผู้ฝึกสอนและ / หรื อเป็ นที่ปรึกษาด้ านการกีฬาได้
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พืน้ ฐานทังด้
้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการกีฬาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ
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2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง คาดว่ าจะดาเนินการแล้ วเสร็จครบถ้ วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออก
กาลังกายให้ มีความทันสมัย ทัง้ ใน
ส่วนของคุณภาพของผู้สอน เนื ้อหา
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน และมี
การปรั บหลักสูตรทุก 5 ปี การศึกษา
เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัยและ
เท่ า ทัน ต่อ ความก้ าวหน้ าทางด้ า น
การกี ฬาและการเปลี่ย นแปลงทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทังมี
้
ความสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้ านวิชาการ

กลยุทธ์
ก าหนดการประเมิน ตามดัช นี บ่ ง ชี ้
ประกันคุณภาพทุกปี โดยจะจัดให้ มี
การประเมินการเรี ยนการสอนเป็ น
ระยะๆ ในระหว่ า งที่ มี ก ารจัด การ
เรี ยนการสอนและก าหนดประเมิน
หลักสูตรครัง้ แรกในปี พ.ศ.2557

หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญา
ตรี ที่ได้ งานทาและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับ
เงินเดือนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กพ.
กาหนด

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเวลาศึกษาในแต่ละ
ปี เป็ นสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่ บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาสิบหกสัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้ เพิ่ ม
ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นดังนี ้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. วิชาฝึ กหรื อทดลอง (ภาคปฏิบตั ิ) 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ) ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติระหว่าง 45-90 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. Special project นักศึกษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบตั ิ (ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์) 3 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
มีจัด การเรี ย นการสอนเป็ น “หน่ วยการเรี ย น” (block or module) ขึน้ ในปี การศึก ษาที่ 3 และ
ปี การศึกษาที่ 4 เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิงานและสร้ างเสริ มประสบการณ์ด้านการกีฬามากขึ ้น
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปี การศึกษาที่ 3 ของการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน ในช่วงเวลาดังนี ้
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถนุ ายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ชันปริ
้ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรื อ
เทียบเท่าในแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.2.2 มีคณ
ุ สมบัติอื่นครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัด เลื อกผู้ เข้ าศึก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการคัด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึก ษาในสถาบัน การศึก ษาขัน้
อุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
เนื่องจากเป็ นหลักสูตรที่รับนักศึกษาทังระบบ
้
admission จากส่วนกลางและระบบรับตรงจากโครงการ
นัก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น ทางการกี ฬ า อี ก ทัง้ เป็ น สาขาที่ ต้ อ งใช้ ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
วิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ การกีฬา จึงอาจจะมีปัญหาในด้ านความรู้ พื ้นฐานที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าศึกษาจะมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศกั ยภาพในการปรับตัว มีความรู้ พื ้นฐาน
หรื อมีประสบการณ์ ด้านทักษะทางกี ฬาที่จะเข้ ามาศึกษาในหลักสูตรได้ แม้ นักศึกษาจะมีพืน้ ฐานการศึกษา
แตกต่างกัน แต่หากมีประสบการณ์ด้านทักษะทางกีฬาเพียงพอ จะสามารถนามาใช้ ประยุกต์เพื่อสร้ างฐานความรู้
ความเข้ าใจ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในการเรี ยนได้
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2.5 แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี จะรับนักศึกษาจานวน 30-40 คน
จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2556

ปี การศึกษา
2557

2555

2558

2559

ชัน้ ปี ที่ 1

30

40

40

40

40

ชัน้ ปี ที่ 2

-

30

40

40

40

ชัน้ ปี ที่ 3

-

-

30

40

40

ชัน้ ปี ที่ 4

-

-

-

30

40

รวม

30

70

110

150

160

จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

30

40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณ ดังนี ้
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน*
รวมทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จ่ายต่อนักศึกษา 120,000
ใช้ งบประมาณแผ่นดินประจาปี

8,910,000 บาท
2,807,000 บาท
60,000,000 บาท
71,717,000 บาท
บาท : คน : ปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นโครงการปกติ

หมายเหตุ *งบประมาณในการจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนสาหรับหลักสูตรฯ ที่เปิ ดใหม่
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
(1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชัน้ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อ 10.10
และ ข้ อ 15
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(2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ าม
สถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
นัก ศึก ษาจะต้ องลงทะเบี ย นศึก ษารายวิ ช ารวมไม่น้ อ ยกว่า 127 หน่ วยกิ ต โดยศึก ษารายวิ ช าต่างๆ
ครบตามโครงสร้ างองค์ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสูตรดังนี ้
3.1.2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
(1) วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่วนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร์
- หมวดสังคมศาสตร์
- หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- หมวดภาษา
(2) วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่วนที่ 2

21
3
3
6
9
9

30
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2.2 วิชาเฉพาะ
91
หน่ วยกิต
(1) วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
12
หน่วยกิต
(2) วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
25
หน่วยกิต
(3) วิชาบังคับ
54
หน่วยกิต
3.1.2.3 วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกาย ประกอบด้ วยตัวอักษร 2 ตาแหน่งและตัวเลข 3 ตาแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. อักษรย่อนาหน้ าตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย มีความหมายดังนี ้
มธ. (TU), ท. (TH) เป็ นรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการ มธ. เป็ นผู้รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน
วท. (SC) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มธ.
พบ. (BA) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มธ.
ศ. (EC) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
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จ. (PY) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดย คณะศิลปศาสตร์ มธ.
สษ. (EL) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยสถาบันภาษา มธ.
ทน. (MT) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
กภ. (PP) เป็ นรายวิชาที่จดั สอนโดยภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
วฬ. (SN) เป็ นรายวิชาที่ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เป็ นผู้รับผิดชอบ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ง ในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย มีความหมาย ดังนี ้
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง
ลาดับรายวิชา ตัง้ แต่ 0-9
เลขหลักสิบ
หมายถึง
หมวดวิชาที่ศึกษา
เลข 1-3
หมายถึง
วิชาพื ้นฐานทางทักษะกีฬา
เลข 4
หมายถึง
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
เลข 5
หมายถึง
วิชาพื ้นฐานทางเทคโนโลยีการกีฬาและการฝึ กสอน
เลข 6
หมายถึง
วิชาพื ้นฐานทางการจัดการทางกีฬา
เลข 7
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และสัมมนา
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางการกีฬา
เลข 8
หมายถึง
วิชาพื น้ ฐานทางชี วกลศาสตร์ กายวิภ าคศาสตร์
และสรี รวิทยา
เลข 9
หมายถึง
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
เลข 0
หมายถึง
วิชาอื่นๆ
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ปี ที่ศึกษา
เลข 1
หมายถึง
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตรชันปี
้ ที่ 1
เลข 2
หมายถึง
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตรชันปี
้ ที่ 2
เลข 3
หมายถึง
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตรชันปี
้ ที่ 3
เลข 4
หมายถึง
รายวิชาที่จดั สอนในหลักสูตรชันปี
้ ที่ 4
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสูตร
(1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
นั ก ศึ ก ษาต้ องศึ ก ษารายวิ ช าในหลั ก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป รวมแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต
ตามโครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1: เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้ นกั ศึกษาทุกคนต้ องเรี ยนจานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี ้
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หมวดมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-4)

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2(2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
มธ.152 หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3(3-0-6)
TH161 Thai Usage
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 1
0(3-0-6)
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3
3(3-0-6)
EL172 English Course 3
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ส่ วนที่ 2: นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ รวม 9 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้
ดังนี ้ คือ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
PY211 General Psychology
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
TU155 Elementary Statistics
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
BA291 Introduction to Business
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
EC210 Introductory Economics
(2) วิชาเฉพาะ
91 หน่ วยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
12 หน่ วยกิต
วท.111 ชีววิทยา 1
SC111 Biology 1
วท.161 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
วท.123 เคมีพื ้นฐาน
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพื ้นฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.136 ฟิ สิกส์
SC136 Physics
วท.186 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์
SC186 Physics Laboratory
2.2 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
25 หน่ วยกิต
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐาน
PP281 Fundamental Anatomy
กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน
PP282 Basic Physiology
กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
PP283 Exercise Physiology for Sports Science

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
กภ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1(0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
1(1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
1(0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2(2-0-4)
PP291 Sports Hygiene
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2(1-2-3)
PP292 Fitness Equipments and Tests
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP381 Sports Biomechanics
กภ.382 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
1(0-2-2)
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
2(2-0-4)
PP391 Motor Control and Performance
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP491 Sports Injury and Prevention
ทน.230 ชีวเคมีสาหรับสหเวชศาสตร์
3(3-0-6)
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
2.3 วิชาบังคับ
54 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
12 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ บังคับ 4 วิชา 4 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.211 กรี ฑา
1(0-2-1)
SN211 Track and Field
วฬ.212 ว่ายน ้า
1(0-2-1)
SN212 Swimming
วฬ.213 ฟุตบอล
1(0-2-1)
SN213 Football
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า
1(0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
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- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฬ.214 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
SN214 Basketball
วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล
1(0-2-1)
SN215 Rugby
วฬ.216วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
SN216 Volleyball
วฬ.217 เบสบอล
1(0-2-1)
SN217 Baseball
วฬ.218 ฟุตซอล
1(0-2-1)
SN218 Futsal
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
SN219 Softball
- กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.220 เทนนิส
1(0-2-1)
SN220 Tennis
วฬ.221 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SN221 Badminton
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
SN222 Table Tennis
- กลุ่มวิชากีฬาทางนา้ เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.312 เรื อพาย
1(0-2-1)
SN312 Rowing
วฬ.313 กระโดดน ้า
1(0-2-1)
SN313 Diving
วฬ.314 โปโลน ้า
1(0-2-1)
SN314 Water Polo
- กลุ่มวิชากีฬาต่ อสู้ เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.315 มวยสากล
1(0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
วฬ.316 ยูโด
1(0-2-1)
SN316 Judo
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1(0-2-1)

วฬ.317 เทควันโด
SN317 Tae-kwon-do
วฬ.318 คาราเต้
1(0-2-1)
SN318 Karate
วฬ.319 ฟั นดาบ
1(0-2-1)
SN319 Fencing
วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
SN320 Self Defense
- กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.321 โบวลิ่ง
1(0-2-1)
SN321 Bowling
วฬ.322 ยิงธนู
1(0-2-1)
SN322 Archery
วฬ.323 ยิงปื น
1(0-2-1)
SN323 Shooting
วฬ.324 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SN324 Golf
วฬ.325 เปตอง
1(0-2-1)
SN325 Pe-tanque
วฬ.326 หมากกระดาน
1(0-2-1)
SN326 Board Games
- กลุ่มวิชากิจกรรมอื่นๆ เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.327 จักรยาน
1(0-2-1)
SN327 Cycling
วฬ.328 โยคะ
1(0-2-1)
SN328 Yoga
วฬ.329 นันทนาการ
1(0-2-1)
SN329 Recreation
วฬ.330 การเพาะกาย
1(0-2-1)
SN330 Body Build
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- กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊ านซ์ เลือก 1 วิชา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชา
ดังนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฬ.331 มวยไทย
1(0-2-1)
SN331 Muay Thai
วฬ.332 ตะกร้ อและเซปั คตะกร้ อ
1(0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์
1(0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
วฬ.334 ลีลาศ
1(0-2-1)
SN334 Social Dance
2.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา บังคับ 6 วิชา 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
2(2-0-4)
SN141 Introduction to Sports Science
วฬ.242 โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN242 Nutrition for Sports Science
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น
2(2-0-4)
SN342 Basic Sports Psychology
วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN441 Sports Medicine
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น
2(2-0-4)
SN442 Drug and Doping Agents
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา บังคับ 9 วิชา 18 หน่ วยกิต
จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและการฝึ กกีฬา
2(2-0-4)
SN 351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2(1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
2(1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑา
2(1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็ กเก็ต
2(1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
2(1-2-3)
SN451 Sports Technology
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
2(2-0-4)
SN452 Communication Technology in Sports
วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
2(1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน ้า
2(1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
2.3.4 กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ กประสบการณ์ และการจัดการกีฬา
บังคับ 7 วิชา 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1
1(1-0-2)
SN371 Research in Sports Science 1
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
3(0-12-0)
SN 372 Sports Field Work 1
วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรมด้ านการกีฬา
1(1-0-2)
SN401 Law and Ethics in Sports
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1(0-2-2)
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2
1(0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา2
3(0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
3. วิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี จานวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาพื ้นฐานทางด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และวิชา
ท.162 การเขี ยนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขี ยนเพื่ อการสื่อสารในองค์กร ทัง้ นี ค้ วรจะเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ

21
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
วท.111 ชีววิทยา 1
วท.161 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
วท.136 ฟิ สิกส์
วท.186 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์
วฬ.212 ว่ายน ้า

ภาคเรี ยนที่ 2
3 หน่วยกิต มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จาก
มธ.152 หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2 หน่วยกิต มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียน
โปรแกรมเบื ้องต้ น
1 หน่วยกิต สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3
3 หน่วยกิต วท.123 เคมีพื ้นฐาน
1 หน่วยกิต วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพื ้นฐาน
1 หน่วยกิต วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
วฬ.211 กรี ฑา
วฬ.213 ฟุตบอล

รวม

20 หน่ วยกิต

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

รวม

16 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรี ยนที่ 1
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
ทน.230 ชีวเคมีสาหรับสหเวชศาสตร์

กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐาน

กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน

ภาคเรี ยนที่ 2
3 หน่วยกิต จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 หน่วยกิต เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จาก
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3 หน่วยกิต กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลัง
กายสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3 หน่วยกิต กภ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

กาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบ
สมรรถภาพ
กลุม่ วิชากีฬาทางน ้า
วฬ. xxx
กลุม่ วิชากีฬาต่อสู้
วฬ. xxx
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
รวม

2 หน่วยกิต กภ.285
2 หน่
ชีววกลศาสตร์
ยกิต เบื ้องต้ น

1 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์
เบื ้องต้ น
1 หน่วยกิต กลุม่ วิชากีฬาแรคเก็ต
วฬ. xxx
1 หน่วยกิต กลุม่ วิชากีฬาบอล
วฬ. xxx
2 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี
20 หน่ วยกิต
รวม

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
กภ.382 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ ทาง
การกีฬา
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหว
และสมรรถภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น
วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและ
การฝึ กกีฬา
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมปะทะ
กลุม่ วิชาการประสานระบบประสาท
วฬ. xxx
กลุม่ วิชากิจกรรมอื่นๆ
วฬ. xxx
กลุม่ วิชากีฬาไทยและกลุม่ วิชาด๊ านซ์
วฬ. xxx
รวม

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
วฬ.242 โภชนาการสาหรับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน ้า
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬากรี ฑา
วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาแร็ กเก็ต
วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
วิชาเลือกเสรี

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
14 หน่ วยกิต

รวม

ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 3
จัดการสอนเป็ นหน่ วยการเรี ยน (Block of module)
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
3 หน่วยกิต
รวม
3 หน่ วยกิต

15 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2

ภาคเรี ยนที่ 1
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ต่อสู้ป้องกันตัว
วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ทางน ้า
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2
รวม

(จัดการสอนเป็ นหน่ วยการเรียน Block or module)

2 หน่วยกิต กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกัน
ทางการกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรม
ด้ านการกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

2 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้าน
การกีฬา2

3 หน่วยกิต

10 หน่ วยกิต

รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

12 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป
ส่ วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม
3(3-0-6)
TU100 Civic Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การเรี ยนรู้ หลัก การพื น้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย และการปกครองโดย
กฎหมาย(The Rule of Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นกั ศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ วิธีการเรี ยนรู้
โดยลงมือปฏิบตั ิ (Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2(2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึก ษาถึงความเป็ น มาของมนุษย์ ใ นยุคต่างๆ ที่ ได้ ส ะท้ อนความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทาง
สติปัญญาสร้ างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้ ร้ ู จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปั ญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกาลัง
เผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปั ญหาความรุ นแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลก
เพื่อที่เราจะสามารถดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี ้

25
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2(2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้ เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์ มีความหมายต่อมนุษย์ โดย
ศึกษากาเนิดของสังคมศาสตร์ กบั โลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอา
กระบวนทัศ น์ (Paradigm) ของวิ ทยาศาสตร์ มาใช้ อธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์
(Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีตา่ ง ๆ สาคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี ้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ น
หลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปั ญหานัน้ ๆ ทัง้ ในระดับ ปั จเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับ
สังคม ที่เป็ นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็ นระบบโลก
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื ้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิ ทยาศาสตร์ วิวฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่มีความสาคัญ และมีส่วนเกี่ ยวข้ องต่อการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกบั เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
ในปั จจุบนั รวมถึงจริ ยธรรม คุณธรรมของความเป็ นมนุษย์
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
วิชาบังคับก่ อน : วิชานีส้ าหรั บนั กศึกษาที่เคยเรี ยนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไม่ ต่ากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรี ยน
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสจู น์ วิธีการพิสจู น์แบบต่าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ การพิสจู น์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั ชนิดต่างๆ
โจทย์ประยุกต์ของฟั งก์ชนั การเขียนกราฟของฟั งก์ชนั การแยกเศษส่วนออกเป็ นเศษส่วนย่อย การแก้ ระบบสมการ
เชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ.153 ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ ประกอบที่ สาคัญของระบบคอมพิ วเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผล
พื น้ ฐานการสื่ อสารข้ อมูล ระบบเครื อข่าย อินเตอร์ เน็ ต หลัก การแก้ ปัญ หาด้ วยคอมพิ วเตอร์ การประยุกต์ ใ ช้
ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิ สูจน์ วิธีการพิ สูจน์ แบบต่างๆ ตัวบ่งปริ มาณ การอ้ าง
เหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจานวนจริ ง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การ
เลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟั งก์ ชันเพิ่ม ฟั งก์ ชันลด การแยก
เศษส่วนออกเป็ นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจานวนเบื ้องต้ น
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการพื ้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ขันตอนวิ
้
ธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
แก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสูง
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3(3-0-6)
TH161 Thai Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับ
ใจความสาคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรี ยบเรี ยงได้ อย่างเหมาะสม
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ น การศึก ษาเสริ มที่ มิ ไ ด้ ห น่ วยกิ ต (Non-Credit) เพื่ อช่ วยนัก ศึก ษาที่ มีพื น้ ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่สงู พอที่จะเข้ าศึกษาในระดับพื ้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ได้
(U) และจะไม่นาไปคิดรวมกับจานวนหน่วยกิตทังหมด
้
หรื อคานวณค่าระดับเฉลี่ย)
ทบทวนความรู้ ภาษาอังกฤษพื น้ ฐาน โดยเน้ นการทบทวนความรู้ ทางไวยากรณ์ การฟั ง การพูด
ระดับต้ นและ การอ่านบทความสันๆ
้
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หรื อ
สอบสษ.070 ได้ ระดับ S
ศึกษาและฝึ กฝนภาษาอังกฤษทังสี
้ ่ทกั ษะ คือ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนโดยการพูดระดับกลางและ
การอ่านบทความที่มีความยาวขึ ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3(3-0-6)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หรื อ
สอบ สษ.171 ได้ ไม่ ต่ากว่ าระดับ D
ศึกษาและฝึ กฝนภาษาอังกฤษทังสี
้ ่ทกั ษะ โดยเน้ นการฝึ กฟั งข่าว บทสนทนา และเน้ นการอ่าน
บทความที่ยากขึ ้น และฝึ กการเขียนระดับย่อหน้ า
วิชาศึกษาทั่วไป
ส่ วนที่ 2
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
PY211 General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พืน้ ฐานทางชีววิทยา พฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ
การรับรู้ การเรี ยนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม่
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
BA291 Introduction to Business
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้ อม และรู ปแบบความเป็ นเจ้ าของธุรกิจ การบริ หารธุรกิจ
กิจกรรมทางธุรกิจด้ านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การบริ หารสารสนเทศ และการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ทังนี
้ ้เพื่อปูพื ้นฐานแนวความคิดของการบริ หารธุรกิจ และให้ เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทาแผนธุรกิจ
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
EC210 Introductory Economics
วิชาบังคับก่ อน : เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ เท่ านัน้ และจะไม่ นับหน่ วยกิต
ให้ หากสอบได้ วิชา ศ.211 หรื อ ศ.212 หรื อ ศ.213 หรื อ ศ.214 ก่ อนหรื อหลัง หรื อกาลังศึกษาวิชา
เหล่ านีอ้ ยู่
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค ศึกษาถึงอุป
สงค์และอุปทานของสินค้ า พฤติกรรมผู้บริ โภค การผลิต และต้ นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้ างและ
พฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์

28
แนวคิดความล้ มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ มหภาค
ศึกษาถึงเป้าหมาย และปั ญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้ าใจถึงรายได้ ประชาชาติ ระบบการเงินและการ
ธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทังการน
้
าดัชนีชี ้วัดเศรษฐกิจมห
ภาคไปใช้ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสาคัญของการค้ าและ
การเงินระหว่างประเทศ และข้ อโต้ แย้ งระหว่างการค้ าเสรี และการปกป้องตลาด
มธ.155 สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
3(3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ลักษณะปั ญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่มทวินาม ปั วซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุม่ เดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้ นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
2. วิชาเฉพาะ
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
วท.111 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
SC111 Biology 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ชีววิทยาเบื ้องต้ นของสัตว์ โครงสร้ างและกระบวนการทางานเพื่อการดารงชีพของสัตว์ตงแต่
ั ้ ระดับ
โมเลกุล เซลล์ เนื ้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต โครงสร้ างและหน้ าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การจัดจาแนกสัตว์ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ พฤติกรรม วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา
ของสัตว์
วท.161 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา หรื อ ศึกษาพร้ อมกับ วท.111
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู้ ทางทฤษฎีรายวิชา วท.111

1(0-3-0)

วท.123 เคมีพนื ้ ฐาน
3(3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีอะตอม โครงสร้ างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ออร์
บิทัลเชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล รู ปร่ างโมเลกุล สารประกอบเชิงซ้ อน เคมีนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรั งสี ปริ มาณ
สัมพันธ์ สถานะของสาร ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สารละลายและคอลลอยด์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนศาสตร์ เคมี เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น และเคมีสิ่งแวดล้ อม
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วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื ้ ฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา หรื อศึกษาพร้ อมกับ วท.123
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู้ ทางทฤษฎีวิชา วท.123

1(0-3-0)

วท.136 ฟิ สิกส์
3(3-0-6)
SC136 Physics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ฟิ สิกส์ยคุ ใหม่ การประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพและการแพทย์
วท.186 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์
1(0-3-0)
SC186 Physics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน การเคลื่อนที่ กระจกและเลนส์ คลื่นเสียง
สนามไฟฟ้า เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า กฎของก๊ าซ และฟิ สิกส์ยคุ ใหม่
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พนื ้ ฐาน
3(2-2-5)
PP281 Fundamental Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
โครงสร้ างทางมหกายวิภาคและการทางานของระบบต่างๆ ของร่ างกาย พร้ อมทัง้ หน้ าที่การทางานและ
ความสัมพันธ์ของกระดูก ข้ อต่อ, เอ็น, กล้ ามเนื ้อ, เส้ นประสาทและเส้ นเลือดที่มาเลี ้ยง
กภ.282 สรี รวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
PP282 Basic Physiology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หน้ าที่การทางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่ างกาย รวมถึงการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นภายนอกที่ทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนการทางานของระบบต่างๆภายในร่ างกายของมนุษย์
กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของระบบต่างๆของร่ างกายที่ เกิดขึ ้นทังในขณะออกก
้
าลังกาย และ
ผลจากการฝึ ก ในระยะยาว และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การตอบสนองของระบบต่ า งๆของร่ า งกายต่ อ การ
ออกกาลังกาย
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กภ.284 ปฏิบัตกิ ารสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1(0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบัติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของระบบต่างๆของร่ างกายที่เกิดขึน้ ทัง้ ในขณะ
ออกกาลังกาย และผลจากการฝึ กในระยะยาว และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตอบสนองของระบบต่างๆของร่ างกาย
ต่อการออกกาลังกาย
กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบือ้ งต้ น
1(1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักชีวกลศาสตร์ พื ้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์
เชิงเส้ นและเชิงมุม
กภ.286 ปฏิบัตกิ ารชีวกลศาสตร์ เบือ้ งต้ น
1(0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบตั ิการศึกษาหลักชีวกลศาสตร์ พื ้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ เชิงเส้ นและเชิงมุม
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2(2-0-4)
PP291 Sports Hygiene
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การดูแลสุขอนามัยของนักกีฬา การจัดสถานที่เก็บตัว และสถานที่ฝึกซ้ อมให้ ถูกสุขลักษณะ การ
ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวและส่วนกลางที่เหมาะสม
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2(1-2-3)
PP292 Fitness Equipments and Tests
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รู ปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายทัง้ ทางห้ องปฏิบัติการ และภาคสนาม และเครื่ องมือที่
เกี่ยวข้ อง มาตรฐาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP381 Sports Biomechanics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประยุกต์ ใช้ หลักชีวกลศาสตร์ พืน้ ฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์ และ
จลนพลศาสตร์ เชิงเส้ นและเชิงมุม สาหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะใน
กีฬาประเภทต่างๆ
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กภ.382 ปฏิบัตกิ ารชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
1(0-2-2)
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิ บั ติ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ หลัก ชี ว กลศาสตร์ พื น้ ฐานของการเคลื่ อ นไหวแบบต่ า งๆ โมเมนตัม
จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ เชิงเส้ นและเชิงมุม สาหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อ
ช่วยเพิ่มทักษะในกีฬาประเภทต่างๆ
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
2(2-0-4)
PP391 Motor Control and Performance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ประกอบของการควบคุมการเคลื่อนไหว ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวและ
สมรรถภาพทางกาย การฝึ กที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการเคลื่อนไหว
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้ องกันทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP491 Sports Injury and Prevention
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สาเหตุและกลไกการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ ในขณะฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ชนิดของการบาดเจ็บ
การให้ การช่วยเหลือเบื ้องต้ นหลังมีการบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บที่เหมาะสม
ทน.230 ชีวเคมีสาหรั บสหเวชศาสตร์
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
วิชาบังคับก่ อน : วท.111 วท.161 และ วท.123
Prerequisite: SC111, SC161 and SC123

3(3-0-6)

หลักการพื ้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้ าง หน้ าที่ กระบวนการและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม ของสาร
ชีวโมเลกุลต่างๆ ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก การทางานของเอนไซม์และฮอร์ โมน กระบวนการ
ขนถ่ายอิเล็กตรอนการสังเคราะห์ ATP และการผลิตพลังงาน การควบคุมการแสดงออกของยีน ตลอดจนเทคนิคต่างๆทาง
ชีวเคมี

วิชาเอก
วฬ.211 กรี ฑา
1(0-2-1)
SN211 Track and Field
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬากรี ฑาประเภทลูแ่ ละลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากรี ฑาประเภทลูแ่ ละลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.212 ว่ ายนา้
1(0-2-1)
SN212 Swimming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬากรี ฑาว่ายน ้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาว่ายน ้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 213 ฟุตบอล
1(0-2-1)
SN213 Football
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬ าฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ
กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.214 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
SN214 Basketball
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.215 รั กบีฟ้ ุตบอล
1(0-2-1)
SN215 Rugby
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรั บนักกีฬารักบี ้ฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬารักบี ้ฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.216 วอลเลย์ บอล
1(0-2-1)
SN216 Volleyball
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.217 เบสบอล
1(0-2-1)
SN217 Baseball
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกี ฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.218 ฟุตซอล
1(0-2-1)
SN218 Futsal
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บนักกี ฬาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.219 ซอฟท์ บอล
1(0-2-1)
SN219 Softball
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาซอฟท์ บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาซอฟท์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.220 เทนนิส
1(0-2-1)
SN220 Tennis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บนัก กี ฬาเทนนิ ส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.221 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SN221 Badminton
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรั บนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
SN222 Table Tennis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบือ้ งต้ น
2(2-0-4)
SN141 Introduction to Sports Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลัก การ ความรู้ พื น้ ฐาน ศึก ษาเกี่ ย วกับ บทบาทของ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ ากับ การกี ฬ าและสาธารณสุข วิ วัฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์ การกีฬาในปั จจุบนั และอนาคต
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วฬ.242 โภชนาการสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN242 Nutrition for Sports Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก โภชนาการและโภชนาการแบบต่ า งๆ ชนิ ด และคุ ณ ค่ า ของสารอาหาร ความต้ อ งการ
สารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มบุคคลต่างๆ โภชนาการสาหรับกีฬาประเภทต่างๆ เภสัชโภชนา
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ และส่งเสริ มสมรรถภาพ
วฬ.311 การช่ วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
1(0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประโยชน์ ทัก ษะเบื อ้ งต้ น ในการดู แ ละรั ก ษาความปลอดภัย ทางน า้ การ ช่ ว ยชี วิ ต คนตกน า้
การช่วยเหลือคนจมน ้า
วฬ.312 เรื อพาย
1(0-2-1)
SN312 Rowing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นักกี ฬ าเรื อพาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเรื อพาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.313 กระโดดนา้
1(0-2-1)
SN313 Diving
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬากระโดดนา้ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากระโดดน ้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.314 โปโลนา้
1(0-2-1)
SN314 Water Polo
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บนักกี ฬาโปโลนา้ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาโปโลน ้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.315 มวยสากล
1(0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬามวยสากล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬามวยสากล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.316 ยูโด
1(0-2-1)
SN316 Judo
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ ายูโ ด สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬายูโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.317 เทควันโด
1(0-2-1)
SN317 Tae-kwon-do
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาเทควันโด สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเทควันโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 318 คาราเต้
1(0-2-1)
SN318 Karate
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บนักกี ฬาคาราเต้ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาคาราเต้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.319 ฟั นดาบ
1(0-2-1)
SN319 Fencing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บนักกี ฬาฟั นดาบ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาฟั นดาบ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.320 การต่ อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
SN320 Self Defense
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.321 โบวลิ่ง
1(0-2-1)
SN321 Bowling
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ าโบวลิ่ ง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาโบวลิ่ง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.322 ยิงธนู
1(0-2-1)
SN322 Archery
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ ายิ งธนู สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬายิงธนู และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.323 ยิงปื น
1(0-2-1)
SN323 Shooting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นั ก กี ฬ ายิ ง ปื น สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬายิงปื น และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.324 กอล์ ฟ
1(0-2-1)
SN324 Golf
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ ากอล์ ฟ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬากอล์ฟ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.325 เปตอง
1(0-2-1)
SN325 Pe-tanque
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ าเปตอง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาเปตอง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.326 หมากกระดาน
1(0-2-1)
SN326 Board Games
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาหมากกระดาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาหมากกระดาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.327 จักรยาน
1(0-2-1)
SN327 Cycling
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บนักกี ฬาจัก รยาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาจักรยาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์

37
วฬ.328 โยคะ
1(0-2-1)
SN328 Yoga
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื น้ ฐานสาหรั บ นักโยคะ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บและความปลอดภัย สาหรั บ
นักโยคะ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.329 นันทนาการ
1(0-2-1)
SN329 Recreation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักนันทนาการ เป้าหมายทางสุขภาพ การจัดนันทนาการในสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ และกลุม่ คนวัยต่างๆ
วฬ.330 การเพาะกาย
1(0-2-1)
SN330 Body Build
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักเพาะกาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย สาหรั บ
นักเพาะกาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.331 มวยไทย
1(0-2-1)
SN331 Muay Thai
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬามวยไทย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬามวยไทย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.332 ตะกร้ อและเซปั คตะกร้ อ
1(0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาตะกร้ อและเซปั คตะกร้ อ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยกฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาตะกร้ อและเซปั คตะกร้ อ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์
1(0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะพื ้นฐานสาหรับนักกีฬาแอโรบิกด๊ านซ์ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาแอโรบิกด๊ านซ์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.334 ลีลาศ
1(0-2-1)
SN334 Social Dance
ทัก ษะพื น้ ฐานส าหรั บ นัก กี ฬ าลี ล าศ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สาหรับนักกีฬาลีลาศ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
SN341 Exercise Prescription for Health
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย โดยใช้ ความรู้ ทางสรี รวิทยา วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว
ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่ใช้ ในการออกกาลังกาย กลไกการเปลี่ยนแปลง ผลดีของการ
ออกกาลังกายต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ ฝึกคนทัว่ ไปและผู้ป่วยให้ มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีขึ ้น
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบือ้ งต้ น
2(2-0-4)
SN342 Basic Sports Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักทฤษฎีทางจิตวิทยาพืน้ ฐานและจิตวิทยาทางการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้ ในการฝึ กซ้ อมและ
การแข่งขัน ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้ สกึ การเรี ยนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจและสมรรถภาพ
ทางกาย ความเครี ยด ความวิตกกังวล การจัดการความเครี ยดและความวิตกกังวล การฝึ กสมาธิ ในการฝึ กซ้ อม
และการแข่งขัน ความร่ วมมือในทีมกีฬา เทคนิคการสื่อสาร การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการ
กีฬา การฝึ กทักษะทางจิตวิทยา
วฬ.351 หลักเบือ้ งต้ นในการสอนและการฝึ กกีฬา
2(2-0-4)
SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิ คในการถ่ายทอดความรู้ รู ปแบบและวิธีการสอน
ลักษณะและพฤติกรรมของนักกีฬา ปั ญหาในการฝึ กซ้ อมและวิธีการแก้ ไข วิธีการสร้ างแรงจูงใจและความร่ วมมือ
ในการฝึ กซ้ อม
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2(1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและวิ ธี ก ารฝึ ก เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกี ฬ าประเภทที ม ปะทะให้ บรรลุ ขี ด สู ง สุ ด โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลังกาย ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหว
รู ปร่ างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกี ฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่ง
กีฬา
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วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ ปะทะ
2(1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและวิ ธี ก ารฝึ ก เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพกี ฬ าประเภทที มไม่ป ะทะให้ บ รรลุขี ด สูง สุด โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลังกาย ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหว
รู ปร่ างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่ง
กีฬา
วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑา
2(1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑาให้ บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ ใช้ ความรู้
พื น้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิ ท ยาการออกก าลังกาย ลักษณะและรู ป แบบการเคลื่อนไหว รู ป ร่ างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
2(1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็ กแก็ตให้ บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
พื น้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิ ท ยาการออกก าลังกาย ลักษณะและรู ป แบบการเคลื่อนไหว รู ป ร่ างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.371 การวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1
1(1-0-2)
SN371 Research in Sports Science 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและระเบียบวิธีการวิจยั เบื ้องต้ น กระบวนการในการสืบค้ นข้ อมูล การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง การวางแผนงานวิจยั วิธีการเก็บข้ อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่ างงานวิจยั
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ ด้านการกีฬา 1
3(0-12-0)
SN372 Sports Field Work 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การเรี ย นรู้ และฝึ ก ปฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กี ฬ าและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อพัฒ นาทัก ษะ
การปฏิบตั ิงานทางด้ านวิชาชีพ
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วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้ านการกีฬา
SN401 Law and Ethics in Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษากฎระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณด้ านการกีฬา

1(1-0-2)

วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN441 Sports Medicine
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมายของเวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลัก การ ความรู้ พื น้ ฐาน ศึก ษาบทบาทของเวชศาสตร์
การกีฬา กับการกีฬาและสาธารณสุข วิวฒ
ั นาการของเวชศาสตร์ การกีฬา การประยุกต์ใช้ เวชศาสตร์ การกีฬาใน
ผู้ที่ออกกาลังกายและนักกีฬาทังในภาวะปกติ
้
และได้ รับการบาดเจ็บ เพื่อให้ กลับสูภ่ าวะปกติทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น
2(2-0-4)
SN442 Drug and Doping Agents
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ชนิ ด และหลั ก การใช้ ยาทางกี ฬ า และการบาดเจ็ บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของยา
ผลข้ างเคียงของการใช้ ยาต่อสมรรถภาพการฝึ กและการแข่งขันกีฬา ชนิดของสารกระตุ้นและสารต้ องห้ ามทางการ
กีฬา ผลกระทบและผลข้ างเคียงของสารกระตุ้นและสารต้ องห้ ามทางการกีฬา
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
2(1-2-3)
SN451 Sports Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับชนิดและประเภทของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
การประยุกต์ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาในการฝึ กซ้ อมและการแข่งขัน
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
2(2-0-4)
SN452 Communication Technology in Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูล วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ ปั ญหาในการสื่อ สารและ
วิธีการแก้ ไข รู ปแบบและวิธีการในการใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสาร
วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่ อสู้ป้องกันตัว
2(1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวให้ บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลังกาย ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหว รู ปร่ างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
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วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางนา้
2(1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน ้าให้ บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
พื น้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิ ท ยาการออกก าลังกาย ลักษณะและรู ป แบบการเคลื่อนไหว รู ป ร่ า งและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการการดูแลและดาเนินการจัดการแข่งขัน รู ปแบบและประเภทของกีฬา วิธีการและกลยุทธ์ใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในการแข่งขัน หลักการบริ หารและการจัดการศูนย์กีฬาและ
ธุรกิ จบริ การที่ เกี่ ยวข้ องทางการกี ฬา ทิ ศทางและนโยบายทางการกี ฬ า อุปสงค์ และอุทาน การวิเคราะห์ ทาง
การตลาด การแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1(0-2-2)
SN471 Seminar in Sports Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฝึ กและพัฒนาทักษะการนาเสนอข้ อมูลและการอภิปรายทางวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
การออกกาลังกายที่มีความทันสมัย
วฬ.472 การวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2
1(0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
วิชาบังคับก่ อน : วฬ.371
Prerequisite: SN371
ฝึ กฝนทัก ษะในการทางานวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ ได้ นาเสนอ
การนาเสนอผลงานวิจยั และการเขียนผลงานวิจยั ที่เสร็ จสมบูรณ์
วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ ด้านการกีฬา2
3(0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
วิชาบังคับก่ อน : วฬ.372
Prerequisite: SN372
การเรี ย นรู้ และฝึ ก ปฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กี ฬ าและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อพัฒ นาทัก ษะ
การปฏิบตั ิงานทางด้ านวิชาชีพ
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General subjects
Part 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3(3-0-6)
TU100 Civic Education
Prerequisite: None
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.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2(2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
Prerequisite: None
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.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2(2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
Prerequisite: None
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important
role for society. The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the
separation of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for
the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts,
and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included
is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives individual,
group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
Prerequisite: None
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard
methods for scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing
human lives as well as the impacts of science and technology on economies, societies and

43
environments. Current issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics and
human values.
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
Prerequisite: This course is for students who have already studied mathematics in high
school and have gained not less than 16 credits or as demanded by their faculty.
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of
theorems of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions,
applications of functions, curve sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems
of linear equations.
มธ.153 ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
Prerequisite: None
To study the essential components of computer systems including hardware, software,
data and its processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem
solving using computers and software packages, security, ethics and laws related to computer usage
and information systems.
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
Prerequisite: None
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical
induction, structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation
of axes, rotation of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing
functions and decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number theory.
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
Prerequisite: None
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development
methodology, problem solving using high-level language programming.
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ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3(3-0-6)
TH161 Thai Usage
Prerequisite: None
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on
drawing the main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0(3-0-6)
EL070 English Course 1
Prerequisite:
This is a remedial course specially designed to prepare first-year students to be able to
study advanced English courses.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
Prerequisite:
This intermediate course aims to develop the four English skills: listening, speaking,
reading and writing. Students are given more practice in listening comprehension, reading various
printed materials and writing short paragraphs.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3(3-0-6)
EL172 English Course 3
Prerequisite: EL172
This advanced course aims to further develop students' English skills. Students
practice listening to news and dialogues, reading more complex passages, and writing various types
of paragraphs.
Part 2
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
BA291 Introduction to Business
Prerequisite: None
Business stituations types of business owners, business administration, quantitative
tools for management, production business activities, marketing, finance and personnel management,
small business management and work performance in large organizations.
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จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
PY211 General Psychology
Prerequisite: None
Human behavior by scientific methods. The course will cover the biological background
of human behavior, growth and development, learning and thinking motivation, emotion, perception,
intelligence, personality and social behavior.
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
EC210 Introductory Economics
Prerequisite: None

3(3-0-6)

มธ.155 สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
3(3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
Prerequisite: None
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary
sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations;
one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test.
Specific subjects
Basic Sciences
วท.111 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
SC111 Biology 1
Prerequisite: None
Fundamental biological concepts of animals, structures and basic metabolic processes
of animal at molecular; cell; tissue; organ; system; and individual levels, structures and functions of
nucleic acids in genetic inheritance, animal classifications, growth and development, behavior,
evolution, and ecology of animals.
วท.161 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
Prerequisite: SC111 or concurrent
Laboratory approaches in Biology 1.

1(0-3-0)
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วท.123 เคมีพนื ้ ฐาน
3(3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
Prerequisite: None
Atomic theory, electronic structure of atoms, properties of elements and periodic trends,
chemical bonding, atomic orbitals and molecular orbitals, molecular geometry, coordination
complexes, nuclear chemistry, stoichiometry, states of matter, types of chemical reactions, solutions
and colloids, chemical equilibrium, electrochemistry, chemical thermodynamics, chemical kinetics,
basic organic chemistry and environmental chemistry.
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื ้ ฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
Prerequisite: SC123 or concurrent
Experiments related to contents in SC123.

1(0-3-0)

วท.136 ฟิ สิกส์
3(3-0-6)
SC136 Physics
Prerequisite: None
Principles of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, mechanical waves,
electromagnetic waves, optics, modern physics, applications in health science and medical science.
วท.186 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์
1(0-3-0)
SC186 Physics Laboratory
Prerequisite: None
Laboratory practices involving measurement and errors, motion, mirrors and lenses,
sound waves, electric fields, electrical instruments, gas laws and modern physics.
Basic health science subjects
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พนื ้ ฐาน
3(2-2-5)
PP281 Fundamental Anatomy
Prerequisite: None
Human macroscopic structures and anatomical compositions with the emphasis on the
function of muscles and the relationships of bones, joints, tendons, muscles, nerves and blood
supplies.
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กภ.282 สรี รวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
PP282 Basic Physiology
Prerequisite: None
Functions and physiological changes of various human body systems, including
responses to external stimulation resulting in various systemic adaptations in human body.
กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
Prerequisite: None
Physiological adaptations of various human body systems during exercises and after
training for a period of time and factors affecting body responses to exercise.
กภ.284 ปฏิบัตกิ ารสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1(0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
Prerequisite: None
Laboratory of physiological adaptations of various human body systems during
exercises and after training for a period of time. Factors affecting body responses to exercises.
กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบือ้ งต้ น
1(1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
Prerequisite: None
Basic principles of the biomechanics of the human movement including momentum,
linear and angular kinetics and kinematics.
กภ.286 ปฏิบัตกิ ารชีวกลศาสตร์ เบือ้ งต้ น
1(0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
Prerequisite: None
Laboratory of basic principles of the biomechanics of the human movement including
momentum, linear and angular kinetics and kinematics.
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2(2-0-4)
PP291 Sports Hygiene
Prerequisite: None
Principles of hygiene of athletes, sport facilities and environment. Proper hygiene care
for both personal and common spots equipment.
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กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2(1-2-3)
PP292 Fitness Equipments and Tests
Prerequisite: None
Laboratory and field tests of physical fitness. Related testing instrument, standard and
maintenance of equipment used in physical fitness testing.
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP381 Sports Biomechanics
Prerequisite: None
Applied principles of basic biomechanics of the human movement including
momentum, linear and angular kinetics and kinematics to analyse movement in various sports to
improve skills in sport performance.
กภ.382 ปฏิบัตกิ ารชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
1(0-2-2)
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
Prerequisite: None
Applied laboratory of basic biomechanics principles of human movement including
momentum, linear and angular kinetics and kinematics to analyse movement in various sports to
improve skills in sport performance.
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
2(2-0-4)
PP391 Motor Control and Performance
Prerequisite: None
Principles of motor control, factors affecting motor control and physical fitness. Training
for motor control efficacy enhancement.
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้ องกันทางการกีฬา
2(2-0-4)
PP491 Sports Injury and Prevention
Prerequisite: None
Causes and mechanisms of sport injuries either during practice or on field. Types of
sport injury, first aids and prevention of sport injuries.
ทน.230 ชีวเคมีสาหรั บสหเวชศาสตร์
3(3-0-6)
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
Prerequisite: SC111, SC161 and SC123
Basic principles of biochemistry; structure, function and metabolic process and
regulatory mechanisms of biomolecules including carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids;
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functions of enzymes and hormones; electron transport, ATP synthesis and energy production;
regulation of gene expression and various biochemical techniques.
Core subjects
วฬ.211 กรี ฑา
1(0-2-1)
SN211 Track and Field
Prerequisite: None
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 ว่ ายนา้
1(0-2-1)
SN212 Swimming
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for football athletes and equipment maintenance.
วฬ.214 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
SN214 Basketball
Prerequisite: None
basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for basketball athletes and equipment maintenance.
วฬ.215 รั กบีฟ้ ุตบอล
1(0-2-1)
SN215 Rugby
Prerequisite: None
basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for rugby athletes and equipment maintenance.
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วฬ.216 วอลเลย์ บอล
1(0-2-1)
SN216 Volleyball
Prerequisite: None
basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for volleyball athletes and equipment maintenance.
วฬ.217 เบสบอล
1(0-2-1)
SN217 Baseball
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for futsal athletes and equipment maintenance.
วฬ.219 ซอฟท์ บอล
1(0-2-1)
SN219 Softball
Prerequisite: None
basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for softball athletes and equipment maintenance.
วฬ.220 เทนนิส
1(0-2-1)
SN220 Tennis
Prerequisite: None
basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for tennis athletes and equipment maintenance.
วฬ.221 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SN221 Badminton
Prerequisite: None
basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for badminton athletes and equipment maintenance.
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วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
SN222 Table Tennis
Prerequisite: None
basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for table tennis athletes and equipment maintenance.
วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบือ้ งต้ น
2(2-0-4)
SN141 Introduction to Sports Science
Prerequisite: None
Definition of sports science, principles, basic skills. Study the roles of sports sciences
on sports and public health. Evolution of sports science, application of sports science at present and
in future.
วฬ.242 โภชนาการสาหรั บวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN242 Nutrition for Sports Science
Prerequisite: None
Nutritional principles and various kinds of nutrition. Types and advantages of nutrient,
nutrient needs, the evaluation of nutritional condition of different groups of people. Nutrition for
different sport players. Pharmacological nutrition, application of nutrition for health as well as
performance promotion.
วฬ.311 การช่ วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
1(0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
Prerequisite: None
Advantages, basic skills in life saving and water safety. Rescue of a drowning victim.
วฬ.312 เรื อพาย
1(0-2-1)
SN312 Rowing
Prerequisite: None
basic skills for rowers. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and
good habits for rowers and equipment maintenance.
วฬ.313 กระโดดนา้
1(0-2-1)
SN313 Diving
Prerequisite: None
basic skills for divers. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and
good habits for divers and equipment maintenance.
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วฬ.314 โปโลนา้
1(0-2-1)
SN314 Water Polo
Prerequisite: None
basic skills for water polo athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for water polo athletes and equipment maintenance.
วฬ.315 มวยสากล
1(0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
Prerequisite: None
basic skills for Western-style boxers. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for Western-style boxers and equipment maintenance.
วฬ.316 ยูโด
1(0-2-1)
SN316 Judo
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for karate athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for karate athletes and equipment maintenance.
วฬ.319 ฟั นดาบ
1(0-2-1)
SN319 Fencing
Prerequisite: None
basic skills for fencing athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for fencing athletes and equipment maintenance.
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วฬ.320 การต่ อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
SN320 Self Defense
Prerequisite: None
basic skills for self defense athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for self defense athletes and equipment maintenance.
วฬ.321 โบวลิ่ง
1(0-2-1)
SN321 Bowling
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for archery athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for archery athletes and equipment maintenance.
วฬ.323 ยิงปื น
1(0-2-1)
SN323 Shooting
Prerequisite: None
basic skills for shooting athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for shooting athletes and equipment maintenance.
วฬ.324 กอล์ ฟ
1(0-2-1)
SN324 Golf
Prerequisite: None
basic skills for golf athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation
and good habits for golf athletes and equipment maintenance.
วฬ.325 เปตอง
1(0-2-1)
SN325 Pe-tanque
Prerequisite: None
basic skills for Pe-tanque athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for Pe-tanque athletes and equipment maintenance.
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วฬ.326 หมากกระดาน
1(0-2-1)
SN326 Board Games
Prerequisite: None
basic skills for board games athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for board games athletes and equipment maintenance.
วฬ.327 จักรยาน
1(0-2-1)
SN327 Cycling
Prerequisite: None
basic skills for cycling athletes. Physical performance, injury and safety, rules,
regulation and good habits for cycling athletes and equipment maintenance.
วฬ.328 โยคะ
1(0-2-1)
SN328 Yoga
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for recreators. Health goals, recreational settings in various environments
and for people in difference age groups. Selection and maintenance of related instrument.
วฬ.330 การเพาะกาย
1(0-2-1)
SN330 Body Build
Prerequisite: None
basic skills for body builders. Physical performance, injury and safety for body builders
as well as instrumental maintenance.
วฬ.331 มวยไทย
1(0-2-1)
SN331 Muay Thai
Prerequisite: None
basic skills for Thai boxers. Physical performance, injury and safety. Rules, regulation
and good habits for Thai boxers as well as instrumental maintenance.
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วฬ.332 ตะกร้ อและเซปั คตะกร้ อ
1(0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
Prerequisite: None
basic skills for se-pak ta-kraw athletes. Physical performance, injury and safety. Rules,
regulation and good habits for ta-kraw and se-pak ta-kraw athletes as well as instrumental
maintenance.
วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์
1(0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
Prerequisite: None
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
Prerequisite: None
basic skills for social dancers. Physical performance, injury and safety. Rules, regulation
and good habits for social dancers as well as instrumental maintenance.
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
SN341 Exercise Prescription for Health
Prerequisite: None
Principles of exercise program prescription using knowledge in physiology, movement
sciences, biomechanics, nutrition, various sciences in exercises. Mechanisms of change, advantages
of exercises on health. Application for people and patients to improve their performance and health.
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบือ้ งต้ น
2(2-0-4)
SN342 Basic Sports Psychology
Prerequisite: None
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.
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วฬ.351 หลักเบือ้ งต้ นในการสอนและการฝึ กกีฬา
2(2-0-4)
SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
Prerequisite: None
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.
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2(1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
Prerequisite: None
Principles and methods in contact sports training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ ปะทะ
2(1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
Prerequisite: None
Principles and methods in non-contact sports training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑา
2(1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
Prerequisite: None
Principles and methods in track and field training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
2(1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
Prerequisite: None
Principles and methods in racket sports training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
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วฬ.371 การวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1
1(1-0-2)
SN371 Research in Sports Science 1
Prerequisite: None
Basic principles and strategies in research. Searching strategies, literature review,
research planning, data collection, data analysis and research proposal writing.
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ ด้านการกีฬา 1
3(0-12-0)
SN372 Sports Field Work 1
Prerequisite: None
Learning and field work in relation to sports and sports sciences for improving
professional skills.
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้ านการกีฬา
SN401 Law and Ethics in Sports
Prerequisite: None
Rules, acts, laws and ethics in sports.

1(1-0-2)

วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา
2(2-0-4)
SN441 Sports Medicine
Prerequisite: None
Definition of sports medicine. Principles, basic knowledge and roles of sports medicine
on sports and public health. Development of sports medicine, Application of sports medicine in
exerciser player and athletes both in non-injured and in injured conditions for returning to normal
physical and mental functions.
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น
2(2-0-4)
SN442 Drug and Doping Agents
Prerequisite: None
Types and principles of drug use in sports? Factors affecting drug efficacy, Side effects
of medication on practice and sports competition performance. Type of doping and illegal agents in
sports. Impact and side effects of doping and illegal agents in sports.
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
2(1-2-3)
SN451 Sports Technology
Prerequisite: None
Knowledge in types and categories of instrument or equipment in sports sciences.
Application of sports science and sports technology in practice and competition.
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วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
2(2-0-4)
SN452 Communication Technology in Sports
Prerequisite: None
Communication principles and information exchanges. Effective communication,
problem and solution. Format and methods in communication technology.
วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่ อสู้ป้องกันตัว
2(1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
Prerequisite: None
Principles and methods in self defense training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางนา้
2(1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
2(1-2-3)
Prerequisite: None
Principles and methods in water sports training for performance improvement by
integrated knowledge of human biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape
and ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
Prerequisite: None
Principles of sports competition management and organization. Categories and types of
sports. Methods and strategies for public relation as well as staff involved in competition.
Administrative and management principles of sports center and sports business. Trend and policy in
sports, demands and supply. Marketing analysis, business competition and competitive strategies.
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1(0-2-2)
SN471 Seminar in Sports Science
Prerequisite: None
Practice and develop skills in presentation and academic seminar in sports science and
contemporary exercises.
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วฬ.472 การวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2
1(0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
Prerequisite: SN371
Skill practice in research and hypothesis testing on research proposal. Research finding
presentation and research report writing.
วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ ด้านการกีฬา2
3(0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
Prerequisite: SN372
Learning and practice in sports field work and sports science for developing
professional working skills.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545

3669800183xxxx

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชวนพิศ บุญเกิด

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด

2.

3101800227xxx

อาจารย์

พรรษา อมรมงคล

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

2551
2547

3.

3200100344xxx

อาจารย์

ผ่องพรรณ ตันติพลู

วท.ม.
วท.บ.

กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552
2549

4.

3102002491xxx

อาจารย์

กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยาของการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2548

5.

3319900058xxx

อาจารย์

ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

วท.ม.
วท.บ.

เวชศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545
2541

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

1.

ลาดับที่ 1-3 เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
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3.2.2 อาจารย์ ประจาที่ร่วมสอนในหลักสูตร
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D
วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยา
กายภาพบาบัด
ประสาทวิทยาศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์
กายภาพบาบัด
Physiotherapy
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522
มหาวิทยาลัยมหิดล
2518
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2535
The University of Melbourne
2551
มหาวิทยาลัยมหิดล
2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
2539

จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2549
2545

นพวรรณ จารุสสุ นิ ธ์

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549
2546

ดร.เกษรา รักษ์ พงษ์ สริ ิ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยา
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2540
2533

3101701984xxx

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

พิมพ์อาไพ เวนเซล

2.

3409900168xxx

อาจารย์

ดร.พัชรี คุณค ้าชู

3.

3102201801xxx

อาจารย์

ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

4.

3749900240xxx

อาจารย์

5.

3199800091xxx

อาจารย์

6.

3809900558xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

1.

ชื่อ - สกุล
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3102001323xxx

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปิ ยาภา แก้ วอุทาน

8.

3100602525xxx

อาจารย์

ดร.สันทณี เครื อขอน

9.

3101501284xxx

อาจารย์

สุขวิดา มโนรังสรรค์

10.

3102000701xxx

อาจารย์

ศิรินาถ เลียบศิรินนท์

11.

3100901903xxx

อาจารย์

ดร.สิริลกั ษณ์ กาญจโนมัย

12.

3319900058xxx

อาจารย์

ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

13.

3669800183xxx

อาจารย์

ชวนพิศ บุญเกิด

14.

3400101294xxx

อาจารย์

ปรี ยาภรณ์ สองศร

15.

3102002491xxx

อาจารย์

กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

7.

ชื่อ - สกุล

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

สรี รวิทยา
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
ชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
เวชศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด
สรี รวิทยา
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
2538
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
มหาวิทยาลัยมหิดล
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2547

วท.ม.
วท.บ.

สรี รวิทยาของการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

2551
2548
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ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

16.

3200100344xxx

17.

20.

สาขาวิชา

อาจารย์

ผ่องพรรณ ตันติพลู

3101800227xxx

อาจารย์

พรรษา อมรมงคล

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด

5100900050xxx

อาจารย์

สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

สาเร็ จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2552
2549
2551
2547
2553
2548
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อ - สกุล

1.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์
ลิ ้มรุ่งเรื องรัตน์

2.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์วชั ระ สอนดี

3.

xxxxxxxxxxxxx

พต.หญิง อังคณา ตันไพบูลย์

4.

xxxxxxxxxxxxx

นางสาวธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย

5.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์บวรลักษณ์ ทองทวี

6.

xxxxxxxxxxxxx

7.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์หยาดพิรุณ
จิรวัฒนกุล
อาจารย์ชลชัย อานามนารถ

8.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์มนต์ชยั โชติดาว

9.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์อมั พิกา นันท์บญ
ั ชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.S
B.N.S..
D.D.S.

พลศึกษา
พลศึกษา
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด เกียรตินยิ มอันดับ2
เวชศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด
(Sports Medicine)
Faculty of Nursing Prince
Doctor of Dental Surgery

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chulalongkorn University
Songkla University
Mahidol University

2551
2547

บธ.ม.
วท.บ.

M.B.A.
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

2548
2536

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548
2544
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ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
บธ.บ.

บริ หารธุรกิจ

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ ดร.ชัยพัฒน์
หล่อศิริรัตน์
อาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2528

13.

xxxxxxxxxxxxx

น.ส.นีรนุช ฉันตระกูลโชติ

วท.ม.
วท.บ.
ร.บ.

วิทยาศาสตร์ การกีฬา
ชีววิทยา
รัฐศาสตร์ (บริ หารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.

xxxxxxxxxxxxx

นายธนาวุฒิ อาจกิจโกศล

xxxxxxxxxxxxx

นายชัยเฉลิม นากสวาสดิ์

16.

xxxxxxxxxxxxx

นายอรรถวิบลู ย์ คาปั นศักดิ์

Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
สถาบันเทควันโดโลก
สมาคมฮับคิโดเกาหลี
สมาพันธ์ฮบั คิโดโลก
korea

17.

xxxxxxxxxxxxx

นายธนกร เนื่องคามา

กศ.บ.

Sport Medicine
Physical Therapy
เทควันโด
ฮับคิโด
ฮับคิโด
Taekwondo, Hapkido,
Nunchaku
พลศึกษา

2550
2546

15.

M.Sc
B.Sc.
สายดาดัง้ 6
สายดาดัง3
้
สายดาดัง้ 1

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2526

18.

xxxxxxxxxxxxx

นายนพภคุณ ทาทิพย์

19.

xxxxxxxxxxxxx

นายอมร ธีญะวุฒิ

บธ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.

บริ หารธุรกิจ(กีฬา)
พลศึกษา
พลศึกษา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูนครปฐม

2553
2548
2528

20.

xxxxxxxxxxxxx

นายชัยยุทธ์ เสรี รัฐ

ค.ม.
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2536
2526

ลาดับ

เลขประจาตัวประชาชน

10.

xxxxxxxxxxxxx

12.

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

สาขาวิชา

2009
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้ านที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์ การกีฬา แก่บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน
4.1.2 สามารถนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิการด้ านที่เ กี่ยวข้ องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา
4.1.3 สามารถทางานเป็ นทีมในการให้ บริ การทางด้ านที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์ การกีฬา ทังใน
้
บทบาทผู้นาทีมและสมาชิกทีม
4.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางด้ านที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาโดยใช้ ความรู้
ทางเทคโนโลยีทางการกีฬาเป็ นเครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสม
4.1.5 สามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานจาก การ
สังเกต การประเมินสภาพ การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อไปสู่การตัดสินใจ การแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบบน
พื ้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการวิจยั
4.1.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเอื ้ออาทร เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
4.1.7 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ ดี
4.1.8 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.9 มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ชัน้ ปี
3
4

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
2

รายวิชา
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 2

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชัน้ ปี
3
4

การฝึ กปฏิบัตภิ าคสนาม
จานวนชั่วโมงและตารางสอน
การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1 3 หน่วยกิต 180 ชัว่ โมง (12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 2 3 หน่วยกิต 180 ชัว่ โมง (12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)

5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรกาหนดให้ นกั ศึกษาเรี ยนวิชาการวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1 และ 2 เป็ นวิชาที่ให้ นกั ศึกษา
ได้ ศกึ ษาวิธี การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ สรุ ปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาและ
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วิทยาศาสตร์ การกีฬา ตามที่ได้ ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์การวิจยั โดยใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ สามารถทาวิจยั เบื ้องต้ น
เพื่อพัฒนาหรื อแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์ การกีฬา และสามารถเขียนผลงาน
เพื่อการเผยแพร่ ได้
5.3 ช่ วงเวลา
ชัน้ ปี
3
4

ภาคการศึกษา
2
1

รายวิชา
วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2

5.4 จานวนหน่ วยกิต
- วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1 จานวน 1 หน่วยกิต
- วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2 จานวน 1 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 แต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาโครงการวิจยั ให้ นกั ศึกษาเป็ นกลุม่ ๆ ละประมาณ 2-3 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อ กระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล
5.2.3 จัดชัว่ โมงการให้ คาปรึกษาโครงการวิจยั จากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 นัก ศึก ษาน าเสนอโครงร่ างการวิ จัย ด้ วยวาจาต่อคณาจารย์ ทุก คนเพื่ อรั บ ข้ อเสนอแนะและ
ประเมินผล
5.5.5 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาโครงการวิจยั ด้ วยวาจาต่อคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข้ อเสนอแนะและ
การประเมินผล
5.5.6 นักศึกษาส่งรู ปเล่มโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตอ่ อาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ประจาวิชาและนักศึกษาร่ วมกันกาหนดหัวข้ อและเกณฑ์การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
5.6.2 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมิน โดยผู้สอนประจาวิชาทุกคน ซึง่ เข้ าร่ วมฟั งการ
นาเสนอผลการศึกษา
5.6.3 คณาจารย์ เข้ าฟั งการนาเสนอผลการศึกษาโครงการวิจยั ของนักศึกษา
5.6.4 อาจารย์ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณาจารย์ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้ านบุคลิกภาพ
และการมีวินยั

กลยุทธ์ การสอนหรื อกิจกรรมนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่ อง มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในสังคมในวิชา
ต่าง ๆ
- ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามาเรี ยนตรงเวลา ส่งรายงานตามที่กาหนด
- มีความสม่าเสมอในการทางานและการมีสว่ นร่ วมในชันเรี
้ ยน
- ด้ านภาวะผู้นาและการทางาน - การทางานเป็ นกลุม่ ซึง่ ต้ องผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผู้นาและรู้ จกั การ
ร่ วมกับผู้อื่น
ทางานร่ วมกับผู้อื่นในวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรและการฝึ กปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ โดยนักศึกษา
เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ
- ทักษะด้ านเทคโนโลยี
- มีการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน โดยกาหนดให้ นาเสนอโดยใช้
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีจิตอาสา

- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริ การวิชาการแก่สงั คม

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละและเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. สามารถจัดการปั ญ หาทางคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ช าชี พ โดยใช้ ดุล ยพิ นิ จ ทางค่ านิ ย ม
ความรู้ สกึ ของผู้อื่น ค่านิยมพื ้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชาที่ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วม เน้ นการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ ง
บทบาทสมมติ และกรณีตวั อย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมทังในวิ
้ ชาชีพและการ
ดารงชีวิต
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้ วิธีการประเมินในระหว่างเรี ยน ภายหลังสิ ้นสุดวิชาและภายหลังสาเร็ จการศึกษา
1. ประเมินระหว่างเรี ยน โดยผู้เรี ยนประเมินตนเอง คณาจารย์ ผู้ใช้ บริ การ และชุมชน โดยใช้ วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ทังการสั
้
มภาษณ์ การสังเกต ใช้ แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมินและ
แบบวัดที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินภายหลังจากสาเร็ จการศึกษา โดยให้ บณ
ั ฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
โดยใช้ แบบสอบถาม
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
2. มีความเข้ าใจ และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบันที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม การใช้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน
เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ ง ทังการเรี
้
ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน แหล่งฝึ ก และชุมชน โดยใช้ กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทังการ
้
บรรยายร่ วมกับการอภิปราย การค้ นคว้ า การวิเคราะห์ และกรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผ้ ูเรี ยน
สนใจ เพื่อการเรี ยนรู้ ร่วมกันของกลุม่
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประกอบด้ วย การประเมินหลายวิธี เพื่อให้ ครอบคลุมการประเมินผลด้ านความรู้ ทังการเรี
้
ยนใน
ห้ องเรี ยนและการเรี ยนด้ วยตนเอง เช่น การสอบวัดความรู้ โดยใช้ ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้ นคว้ า การ
วิเคราะห์กรณีปัญหาทางการกีฬา การทาโครงการส่งเสริ มทักษะทางกีฬา และการนาเสนอด้ วยวาจา เป็ นต้ น
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ทกั ษะ และความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกายได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถประเมินข้ อมูล แนวคิดจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย รวมถึงปั ญหาที่คอ่ นข้ างซับซ้ อน และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทักษะการคิดและการแก้ ไขปั ญหา ทัง้ ระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์
ทัว่ ไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะทางกีฬาและสุขภาพ โดยใช้ วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย
กลุม่ กรณีศกึ ษา การจัดทาโครงการ เป็ นต้ น
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
การประเมินหลายวิธี เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ ไขปั ญหา เช่น
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ กรณีศกึ ษา
2. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหา การศึกษาค้ นค้ นคว้ าอย่าง
เป็ นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศกึ ษา รายงานการศึกษาปั ญหาเฉพาะ
ทางการกีฬาและวิทยาศาสตร์ การกีฬา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึ กษาปั ญหา
และการสัมมนา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรั บผิดชอบ
1.มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. มีความรับผิดชอบและรู้ จกั วิธีการเรี ยนรู้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
1. เน้ นการสอนที่สง่ เสริ มให้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอน ผู้เรี ยนกับ
ผู้ใช้ บริ การ และผู้ร่วมทีมวิทยาศาสตร์ การกีฬาและทีมสุขภาพอื่น ๆ
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการทางานเป็ นทีมเพื่อส่งเสริ มการแสดงบทบาทของการเป็ น
ผู้นาและผู้ตาม
3. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิที่สง่ เสริ มให้ ทางานเป็ นทีมและการแสดงออกของ
ภาวะผู้นาหลากหลายสถานการณ์ทงกั
ั ้ บบุคคล และสังคม
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้ าน ดังนี ้
1. การประเมินผู้เรี ยนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผู้นาและผู้ตาม ในสถานการณ์การเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์
2. การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
3. การประเมินความสามารถในการทางานร่ วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และสร้ างสรรค์
4. การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ตามประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้ านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถเลื อ กใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ พื น้ ฐานได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
2. สามารถใช้ ทักษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่ อการ
สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคลทังการพู
้
ด
การฟั ง และการเขียนในกลุม่ ผู้เรี ยน ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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2. การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีการกีฬาและมีการ
สื่อสารที่หลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
3. การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความสามารถในการเลื อกสารสนเทศ
และฝึ กทักษะการนาเสนอข้ อมูลด้ วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื ้อหาที่นาเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ ความสาคัญที่กลยุทธ์ ดังนี ้
1. การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน
2. การทดสอบทักษะการฟั งจากแบบทดสอบที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
3. การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ข้อสอบ การทารายงานกรณีศกึ ษา และการวิเคราะห์
ข้ อมูลผลการศึกษาวิจยั การค้ นคว้ าอิสระ
2.6 ทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
1. มีความสามารถด้ านทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้ อย่างถูกต้ อง
2. มีทกั ษะการเป็ นผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจที่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
3. มีทกั ษะการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
2.6.2 กลยุทธ์ การสอนที่จะใช้ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
กลยุทธ์ การสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิมีหลากหลายวิธี โดยเน้ นที่ขนตอนการพั
ั้
ฒนาทักษะ
ของนักศึกษาตังแต่
้ การให้ สงั เกตการณ์ สาธิ ต การฝึ กหัดและการปฏิบัติภายใต้ การแนะนาของคณาจารย์ผ้ ูสอน
จนถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นอิสระ ได้ แก่
1. การสาธิต
2. การฝึ กปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ
3. การแสดงบทบาทสมมติ
4. การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง
5. การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง ในสถานประกอบการทางสุขภาพ เช่น สถานออกกาลังกาย
ตลอดจนสนามฝึ กซ้ อมและสนามแข่งขัน ทังของภาครั
้
ฐและเอกชน ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณาจารย์ มีวิธี
จัดการเรี ยนการสอนโดย การประชุมปรึ กษาปั ญหาก่อนและหลังปฏิบตั ิงาน การดูแลผู้รับบริ การรายบุคคล และ
รายกลุม่
6. การทาโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม และ/หรื อกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคณาจารย์
2.6.3 กลยุทธ์ การประเมินทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพของผู้เรี ยน
เป็ นการประเมินทักษะที่บูรณาการทัง้ ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้ใช้ บริ การ เช่น
1. การประเมินทักษะการปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ สถานการณ์จาลอง กรณีศกึ ษา
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2. การสังเกตการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ในสถานออกกาลังกาย สนามฝึ กซ้ อม และ
สนามแข่งทังของภาครั
้
ฐและเอกชน
3. การประเมินจากข้ อมูลสะท้ อนกลับ (feedback) จาก ผู้ใช้ บริ การและ คณาจารย์
4. การสอบปฏิบตั ิการใน ห้ องปฏิบตั ิการ
5. การสอบปฏิบตั ิการ ภาคสนามเช่น ในสถานออกกาลังกาย สนามฝึ กซ้ อม และสนามแข่ง
6. ผลการดาเนินโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม และ/หรื อกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี ้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
3.1.2 สามารถจัด การปั ญ หาทางคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ช าชี พ โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม
ความรู้ สกึ ของผู้อื่น ค่านิยมพื ้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.2.2 มีความเข้ าใจ และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 สามารถใช้ ทกั ษะ และความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกายได้ อย่างเหมาะสม
3.3.2 สามารถประเมินข้ อมูล แนวคิดจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย รวมถึงปั ญหาที่ค่อนข้ างซับซ้ อน และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
3.4.1 มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.4.2 มีความรับผิดชอบและรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ อย่าง
เหมาะสม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติหรื อคณิตศาสตร์ ระดับพื ้นฐานได้ อย่างเหมาะสม ในการศึกษา
ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
3.5.2 สามารถใช้ ทกั ษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
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3.6 ทักษะการปฏิบัตทิ างวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.6.1 มีความสามารถด้ านทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้ อย่างถูกต้ อง
3.6.2 มีทกั ษะการเป็ นผู้นาการกีฬาและการออกกาลังกาย สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ที่ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
3.6.3 มีทกั ษะการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึง่ หน่วยกิตดังต่อไปนี ้
ระดับ
A
ค่ าระดับ 4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.3 อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชาประเมินข้ อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
หรื อไม่
2.4 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้ องผ่านที่ประชุมของภาควิชาฯหรื อคณะกรรมการวิชาการที่ภาควิชาฯ
แต่งตัง้
2.1 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาซึง่ ผู้ควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงาน เป็ นผู้รายงาน
ว่านักศึกษาสามารถใช้ ทกั ษะความรู้ ที่เรี ยน และนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ ตามมาตรฐานหรื อไม่
2.2 ตรวจสอบจากรายงานหรื องานอื่น ๆ จากรายวิชาต่าง ๆ ที่กาหนดโดยอาจารย์ประจาวิชานัน้ ๆ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาได้ ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 127
หน่วยกิต
3.2 ได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะสหเวชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรั บอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ ใหม่ให้ ร้ ู จักมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา ให้ เข้ าใจวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้ มีอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อให้ คาแนะนาต่าง ๆ
แก่อาจารย์ใหม่
1.2 จัดกิจกรรมให้ อาจารย์ใหม่ได้ เข้ าใจการบริ หารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคน
ต้ องปฏิบตั ิ
1.3 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้ เข้ าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้ อม
ทังมอบเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ องให้ กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
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- คณาจารย์ผ้ สู อนทบทวนผลการเรี ยนการสอน หรื อผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และการประเมินผลต่อไป
- อาจารย์ประจาหลักสูตร ทบทวนผลการเรี ยนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุ ง
การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- ส่งเสริ มให้ คณาจารย์นานักศึกษาดูงาน เพื่อเรี ยนรู้ จากชุมชน สถานออกกาลังกาย ตลอดจนสนาม
ฝึ กซ้ อมและสนามแข่งขัน ทังของภาครั
้
ฐและเอกชน
- ส่งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ หรื อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในทางกีฬาและวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา
- ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ ผลงานวิจยั เป็ นต้ น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริ หารหลักสูตร ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบไปด้ วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาภาควิชา และผู้บริ หารในระดับภาควิชาหรื อระดับคณะ โดยมีหวั หน้ าภาควิชา
และคณบดีเป็ นผู้กากับดูแลและคอยให้ คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ิ โดยวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สาหรับใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
1. พัฒ นาหลัก สูต รให้ มี ค วาม
ทั น สมั ย และได้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

การดาเนินการ
1. ปรั บปรุ งหลั ก สู ต รให้ มี ค วาม
ทัน สมัย และได้ คุณ ภาพ โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
โด ย น า ข้ อ มู ล จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศมาใช้
ในการเปรี ยบเทียบ
2. พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค คลากร
ภายในภาควิ ช าโดยการอบร ม
สั ม มนา เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ย วกับ การรั ก ษา วิ ธี การสอนหรื อ
เทคนิ คการรั กษาใหม่ๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

การประเมินผล
1. หลักสูตรผ่านการรั บการรั บรอง
จาก สกอ.
2. ร้ อยละ 80 ของอาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรภายในภาควิ ช ามี ก าร
เข้ าร่ ว มอบรมสั ม มนา น าเสนอ
ผ ล ง า น ฝึ ก อ บ ร ม ทั ้ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ
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เป้ าหมาย
2. ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถทางวิ ช าชี พ
สาม ารถ ศึ ก ษาเ รี ยน รู้ ด้ วย
ตนเอง ภายใต้ การดูแลแนะนา
ของนักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
การประเมินผล
3. จั ด การเรี ยนการสอนให้ มี ก าร 3. คะแนนการฝึ กงานในแต่ละครั ง้
ฝึ กงานทางวิชาชี พ เพื่ อสร้ างเสริ ม ของนักศึกษาได้ ไม่ต่ากว่า 2.00
ประสบการณ์จริ งในการทางาน

4. มีการประเมินการจัดการเรี ยนการ
สอนและหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี
5. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รจาก
คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทั ง้
ภายในและภายนอกทุก 5 ปี
6. สนับ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผ้ ู ส อนเป็ น
ผู้ น า ใ น ท าง วิ ช า ก า ร แ ล ะ / ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้ อง

4. ผลการประเมินการจัดการเรี ยน
การสอนและความพึงพอใจในการ
ดาเนินการของนักศึกษาในแต่ละปี
5. ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทั ง้
ภายในและภายนอก
6. จ า น ว น แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ข อ ง
ค ณ าจ าร ย์ ป ร ะ จ า ที่ มี ผ ล ง า น
ทางด้ านวิ ช าการ ประสบการณ์
หรื อนวัตกรรม
4. นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตาม 7. ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตาม 7. จานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
หลักสูตรอย่างน้ อย 80%
ความก้ าวหน้ าและรั บ ทราบปั ญ หา
เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ผู้บริ หารภาควิชากายภาพบาบัด จัดทาแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากเงินงบประมาณที่
ได้ รับจัดสรรจากคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีการแบ่งหมวดรายจ่า ยดังนี ้ ค่าครุ ภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
เพื่อให้ ครอบคลุมการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนในภาควิชา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
นักศึกษาสามารถค้ นคว้ าหนังสื อ ตารา วารสาร ที่ เกี่ ย วข้ องกับการเรี ยนการสอน สาขาวิ ทยาศาสตร์
สุขภาพได้ จาก ห้ องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี และหนังสือ ตารา วารสาร สาขาวิชาอื่น ๆ จากห้ องสมุดสาขาอื่น ๆ ใน
สัง กัด ส านัก หอสมุด ณ ศูนย์ รั งสิ ต คือ หอสมุดป๋ วย อึง้ ภากรณ์ (สาขาวิช าสังคมศาสตร์ -มนุษยศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ห้ องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) และวิทยาเขตท่าพระจัน ทร์ คือ หอสมุด
ปรี ดี พนมยงค์ ห้ องสมุด สัญ ญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิ ติ ศาสตร์ ) ห้ องสมุด ศ.ดิเ รก ชัย นาม (คณะรั ฐศาสตร์ )
ห้ อ งสมุด ศ.สัง เวี ย น อิ น ทรวิ ชัย (คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี ) ห้ อ งสมุด คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน อีกทัง้ ห้ องสมุดบุญชู ตรี ทอง ที่ศูนย์ ลาปาง และ ห้ องสมุดศูนย์ พัทยา โดยใช้ บัตรสมาชิก (บัตร
นักศึกษา) ใบเดียวกัน และบริ การ Book Delivery ยืม-คืนหนังสือต่างวิทยาเขต
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สานักหอสมุด ได้ บอกรั บฐานข้ อมูลออนไลน์ด้วยงบประมาณของสานักหอสมุด และด้ วยงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ สืบค้ นจาก http://library.tu.ac.th หรื อ http://search.library.tu.ac.th click
เลือก E-resources และ online databases
อนึ่ง ห้ องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ให้ บริ การระหว่างห้ องสมุด โดยบริ การยืมหนังสือ ( Inter Library Loan :
ILL ) และบริ การสาเนาเอกสารระหว่างห้ องสมุด( Document delivery : DD ) จากห้ องสมุดอื่น ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
หนังสือ ณ มกราคม 2555
ภาษาไทย
จานวน
24,318
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
จานวน
24,391
เล่ม
รวมจานวน
48,709
เล่ม
วารสาร ปี 2555 / 2012
ภาษาไทย
จานวน
150
ชื่อเรื่ อง
ภาษาต่างประเทศ *
จานวน
153
ชื่อเรื่ อง
รวมจานวน
303
ชื่อเรื่ อง
* ประมาณเฉพาะที่จ่ายเงินบอกรับตัวเล่ม ( Printed version +online/ online only 1 title)
E-resources / online databases http://library.tu.ac.th หรื อ http://search.library.tu.ac.th
รายชื่อฐานข้ อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
1 .Annual Review ฐานข้ อมูลออนไลน์หนังสือรายปี ภาษาอังกฤษ พร้ อมเนื ้อหาฉบับเต็มของสานักพิมพ์
Annual Reviews จานวน 32 เรื่ องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
2. The Cochrane Library. ฐานข้ อมูลหลักฐานเชิง ประจักษ์ ทางการแพทย์ (Evidence-Based
Medicine) และการวิเคราะห์ Systematic analyaisi เพื่อสนับสนุนการการวิจยั ทางการแพทย์ และปฏิบตั ิงาน
3.CINAHL Plus with Full Text ฐานข้ อมูลดรรชนีวารสารและวารสารฉบับเต็มสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และสหเวชสาสตร์
4. McGraw-Hill's 'AccessMedicine' ฐานข้ อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิ ก ส์ และสื่ อประสมทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการแพทย์ เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้ อมข้ อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การทางการแพทย์
5. McGraw-Hill's 'AccessSurgery' ฐานข้ อมูล หนังสื ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสื่ อประสมทางด้ าน
ศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้ อมข้ อมูลสนับสนุนการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การทางการแพทย์
6. MDConsult Core Collection ฐานข้ อมูลบูรณาการทางการแพทย์ รวบรวม วารสาร และตารา
ทางการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
7. Nature (journal in Nature Publishing Group) ให้ สารสนเทศครอบคลุมทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์ จานวน 8 ชื่อ ได้ แก่ Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Nature Genetics, Nature
Immunology,
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Nature Materials, Nature Medicine, Nature Neuroscience และ Nature Structural and Molecular
Biology
8. OVID ฐานข้ อมูลวารสารออนไลน์ จากสานักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์ การแพทย์มากกว่า 50
แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้ อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ ในปี 2012 สานักหอสมุดบอกรับ Total Access (240 กว่าชื่อ)
9. Oxford Journals วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อเรื่ อง
ครอบคลุมสาขาวิชาด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้ อนหลังตังแต่
้ ปี 1996-ปั จจุบนั ประกอบด้ วยข้ อมูลบรรณานุกรม
และเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
10. SAGE Journals Online คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ ใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นได้ ตงแต่
ั ้ วารสาร
ปี ปัจจุบนั ย้ อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็ น Full Text สามารถเข้ าถึงผ่านแพลทฟอร์ มเดียวกันภายใต้ High
wire Press พัฒนาโดย Stanford University Library พร้ อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้ อมูลทัง้ ภายในและ
ภายนอกแพลทฟอร์ ม
11. ScienceDirect คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จานวนกว่า 1,800
ชื่อ โดยสานักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสานักพิมพ์อื่นๆรวมทังวารสาร
้
Reviews จานวน
กว่า 6.2 ล้ านระเบียบ สามารถเข้ าใช้ ฉบับเต็มได้ เกือบทุกชื่อ ตังแต่
้ ปี 1995 - ปั จจุบนั
12. Thieme Electronic Book Library ฐานข้ อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ 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
14. Web of Science เป็ นฐานข้ อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้ อมการอ้ างอิงและอ้ างถึง ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทังวิ
้ ทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
ให้ ข้อมูลตังแต่
้ ปี 2001 – ปั จจุบนั
15. Wiley Online Library ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้ านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูเนื ้อหาเอกสารฉบับเต็มได้ เฉพาะวารสารที่บอกรั บ
เท่านัน้
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุด ห้ องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในการจัดซือ้ หนังสือและตาราที่เกี่ยวข้ องเพื่ อ
บริ การให้ อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน โดยภาควิชากายภาพบาบัด คณะสห
เวชศาสตร์ จะเป็ นผู้จัดสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนเช่น เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการฝึ กภาคปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ จะสารวจความเพียงพอของทรั พยากรการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาและทาการกาหนดของบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ หารคณะสหเวชศาสตร์
เป้ าหมาย
1.มีงบประมาณที่สนับสนุน
การศึกษาที่เพียงพอ

การดาเนินการ

การประเมินผล

1. ใช้ ข้ อมู ล การใช้ งบประมาณ 1.ติ ด ตามสรุ ป การใช้ ง บประมาณ
ที่ผ่านมาประกอบการจัดงบประมาณ เทียบกับงบฯ ที่ตงไว้
ั้
ในปี ถดั ไป

2.มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ พี ย ง พ อ 2.ใช้ ข้ อมูล จ านวนนัก ศึกษาที่ รั บ เข้ า 2. ติ ด ตามสรุ ป การใช้ วัส ดุแ ละ
ต่อจานวนนักศึกษา
ในแต่ ล ะปี มาประกอบการวางแผน ครุ ภณ
ั ฑ์ เทียบกับจานวนที่มีอยู่แ ละ
จัดซื ้อวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์
ประมาณการณ์ที่ตงไว้
ั้

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่เป็ นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่จะต้ องมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาหรื อในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีสว่ นร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรฯ และคณาจารย์ ผ้ ูส อนจะมีการประชุม ร่ วมกันในการติดตามและ
การทบทวนหลักสูตร แจ้ งแก่คณาจารย์ผ้ ูเกี่ยวข้ องอื่น ๆ เพื่อ รวบรวมข้ อมูลและรั บฟั งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่งตังคณาจารย์
้
พิเศษ
มีการแต่งตัง้ คณาจารย์ พิเศษที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านในการสอนรายวิชาต่างๆ หรื อเพื่ อเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาในการทาโครงงานวิจัยหรื อกรณี ศึกษาต่างๆ เพื่อเปิ ดโอกาสและเปิ ดโลกทัศน์ให้ แก่นักศึกษา
ได้ รับความรู้ ใหม่ๆหรื อประสบการณ์ตา่ งๆ ที่มีความจาเพาะเฉพาะด้ าน ทังนี
้ ้การแต่งตังคณาจารย์
้
พิเศษจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความต้ องการและสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของคณะใน
การแต่งตังคณาจารย์
้
พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขนั ้ ต่าระดับปริ ญญาตรี และมีความรู้ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบตั ิงาน
4.2.1 ส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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4.2.2 ให้ บคุ ลากรวางแผนความต้ องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผนประจาปี
เพื่อให้ คณะสนับสนุนงบประมาณได้ เหมาะสม
4.2.3 คณะมีการส่งเสริ ม โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการวิจยั ประจาปี เพื่อสนับสนุนให้ บคุ ลากร
ทางานวิจยั หรื อทาวิจยั ร่ วมกับคณาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาให้ แก่นกั ศึกษาทุกคนพร้ อมกาหนดบทบาทหน้ าที่
5.1.2 คณะแต่งตังอาจารย์
้
ประจาชันทุ
้ กชันปี
้
5.1.3 มีแฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความต้ องการในการขอคาปรึกษาและความก้ าวหน้ าของ
นักศึกษา
5.1.4 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้ คาปรึ กษาแก่นักศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรื อการเข้ าพบเพื่อปรึกษาหารื อได้ โดยตรง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาสามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
5.2.2 กรณีที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จากการประเมินและการสอบถามอย่างไม่เป็ นทางการจากบุคคลทัว่ ไป พบว่ายังมีความต้ องการบุคลากร
ที่มีความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ การกี ฬา สามารถนาความรู้ มา
ประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศทางการกีฬา อีก
ทัง้ สามารถนาไปประกอบอาชี พเป็ นนักกี ฬา เป็ นผู้ฝึกสอนและ / หรื อเป็ นที่ ปรึ กษาด้ านการกี ฬาได้ ทัง้ นี ท้ าง
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การกีฬาจะจัดให้ มีการสารวจความต้ องการของทังในภาครั
้
ฐและเอกชนหรื อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมาประกอบการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ข้ อ

ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน

7.1

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มี
ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุด
ปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการประเมินผลการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคณ
ุ สมบัติครบ
ตามกาหนดในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

ปี ที่
4

ปี ที่
5
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ข้ อ

ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน

7.9

อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ได้ รับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้ าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

7.10

7.11

7.12

7.13
7.14

7.15

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

ปี ที่
4

ปี ที่
5































ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5
อาจารย์ใหม่ทกุ คน ได้ รับการปฐมนิเทศ หรื อ

คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5

จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยพิ จารณาจากผลสัมฤทธิ์ ในการศึกษาของนัก ศึกษา และ
อาจารย์ ผ้ ูสอนประเมินผู้เรี ยนจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนอภิ ปรายโต้ ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาค และอาจนาผลการ
ประเมินโดยนักศึกษามาประกอบการพิจารณา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
มีร ะบบการประเมิน ทัก ษะในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน และคุณ ภาพของเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคาสอนของอาจารย์ ทุกด้ าน ทังด้
้ าน การถ่ายทอดความรู้ การใช้ สื่อการสอน การสอน การตรงต่อเวลา
คุณธรรม และจริ ยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 และบัณฑิต คณาจารย์ประจา ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี ท้ ี่ได้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7. ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้ อย 3 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุ ง
จากการรวบรวมข้ อมูลหลาย ๆ ด้ าน จะทาให้ ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสูตรทังในภาพรวม
้
และใน
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานันๆ
้ ได้ ทนั ทีซงึ่ ก็จะเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนันจะท
้ าเพื่อต่อเนื่องทุกปี ส่วนการปรับปรุ งหลักสูตรทังฉบั
้ บ จะกระทาทุก 5 ปี
ทังนี
้ ้เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิ ช าการ (ย้ อ นหลั ง 5 ปี ) ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จาแนกตามรายชื่ออาจารย์ ประจาหลักสูตร)
1. หนังสือ / ตารา
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายนามอาจารย์
อ.ชวนพิศ บุญเกิด
อ.พรรษา อมรมงคล
อ.ผ่องพรรณ ตันติพลู
อ.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อ.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

หนังสือ / ตารา
-

-

2. งานวิจยั
ลาดับ

รายนามอาจารย์

งานวิจัย

1

อ.ชวนพิศ บุญเกิด

1. ชวนพิศ บุญเกิด , ธัญยา นาคประเสริ ฐ, ขวัญจิต จินะกาศ (2554)
การสูญ เสี ย การรั บ รู้ ข้ อ เข่ าและความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ งอและ
เหยี ยดข้ อเข่าในนักกี ฬาฟุตบอลไทยที่ได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้
หน้ าข้ อเข่า. ธรรมศาสตร์ เวชสาร .ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1; เมษายน-มิถุนายน.
203-209.
2. ชวนพิศ บุญเกิด , ธชวรรณ ลิมป์ พัชราภรณ์, จันจิรา จันทุมา(2554)
ผลของภาวะข้ อเท้ าพลิกเรื อ้ รังต่อการรับรู้ ของข้ อต่อและอัตราส่วนความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในการบิดข้ อเท้ าเข้ าและบิดข้ อเท้ าออกในนักกีฬา
ฟุตบอลชายไทย. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา.
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2; ธันวาคม.

2

อ.พรรษา อมรมงคล

-

3

อ.ผ่องพรรณ ตันติพลู

1. Tantipoon P, Sunont S, Piyawinigwong S. Subligamentous
Suprascapular Artery in Thais: A Vulnerability of Suprascapular
Nerve Entrapment. Siriraj Med J, May-June 2009; 61(Suppl1):
21-23.

4
5

อ.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อ.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

-

-
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3. บทความ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายนามอาจารย์
อ.ชวนพิศ บุญเกิด
อ.พรรษา อมรมงคล
อ.ผ่องพรรณ ตันติพลู
อ.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อ.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

บทความ
-

4. รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
ลาดับ
รายนามอาจารย์
1
อ.ชวนพิศ บุญเกิด

2

อ.พรรษา อมรมงคล

3
4
5

อ.ผ่องพรรณ ตันติพลู
อ.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อ.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
วฬ.241 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
วฬ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
วฬ.212 ว่ายน ้า
วฬ.213 ฟุตบอล
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
วฬ.214 บาสเกตบอล
วฬ.216 วอลเลย์บอล
วฬ.241 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ ประจาหลักสูตร

ลาดับ

รายนามอาจารย์

1
2
3
4

อ.ชวนพิศ บุญเกิด
อ.พรรษา อมรมงคล
อ.ผ่องพรรณ ตันติพลู
อ.กนกนันทร์
สุเชาว์อินทร์
อ.ปุญญาณัฐ
นวลอ่อน

5

ภาระงานสอนก่อนปรับปรุ งหลักสูตร ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชัว่ โมง:สัปดาห์)
(ชัว่ โมง:สัปดาห์)
ป. ประกาศฯ ป. ป. รวม ป. ประกาศฯ ป. ป. รวม
ตรี บัณฑิต โท เอก
ตรี บัณฑิต โท เอก
28
- 28 28
28
28
- 28 28
28
33
- 33 33
33
33

-

-

-

33

33

-

-

-

33

31

-

-

-

31

31

-

-

-

31

93
ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสูตร
การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2553
เพื่อใช้ กบั หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ้ได้ รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
..........................................................................................
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้ อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ นี ้แล้ ว ในคราวประชุมครัง้ ที่............./..................
เมื่อวันที่............................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ ไขนี ้ เริ่ มใช้ กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2555
ตังแต่
้ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ ไข
ปรั บตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 และปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามร่ า งมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ ไข
5.1 ปรับแก้ ชื่อสาขาวิชาตามร่ างเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย (หรื อมีสภาคณบดี หรื อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตที่เป็ นผู้ร่างเกณฑ์ดงั กล่าวไหมคะ)
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
(Bachelor of Science Program in Sports Science)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
(Bachelor of Science Program in Sports Science)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
(Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
(Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science)

5.2 เพิ่มจานวนรับนักศึกษาจากปี การศึกษาละ 30 คนเป็ น 40 คนโดยจะรับเพิ่มในปี การศึกษา 2556
5.3 แก้ ไขโครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี ้
5.3.1 วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่วนที่ 1 หมวดสังคมศาสตร์ เพิ่มวิชาบังคับ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2555
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)
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ส่ วนที่ 2 เพิ่มวิชาบังคับเลือก
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
PY211 General Psychology
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
TU155 Fundamental Statistics
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
BA291 Introduction of Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
จ. 211 จิตวิทยาทัว่ ไป
PY211 General Psychology
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
TU155 Fundamental Statistics
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี ้
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
BA291Introduction of Business
ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
EC210 Introductory Economics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 23 หน่วยกิต เป็ น 25 หน่วยกิต โดย
1. ปรับชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต และชัว่ โมงการสอน จานวน 2 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาพื ้นฐาน
3 (3-0-6)
PP281 Fundamental Anatomy and Physiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้ างทางมหกายวิภาคและการทางานของระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ได้ แก่ ระบบกระดูกและกล้ ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ ท่อ
Anatomy and physiology of various human body systems with
the emphasis on the musculoskeletal system, neuromuscular system,
cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system,
and endocrine system
กภ.282 ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาพื ้นฐาน
1(0-3-1)
PP282 Fundamental Anatomy and Physiology
Laboratory
ปฏิบตั ิการศึกษาโครงสร้ างทางมหกายวิภาคและการทางานของระบบ
ต่างๆ ของร่ างกาย ได้ แ ก่ ระบบกระดูกและกล้ ามเนื อ้ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ ท่อ
Laboratory of anatomy and physiology of various human body
systems with the emphasis on the musculoskeletal system,
neuromuscular system, cardiovascular system, respiratory system,
gastrointestinal system, and endocrine system.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พื ้นฐาน
3(2-2-5)
PP281 Fundamental Anatomy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้ างทางมหกายวิ ภาคและการท างานของระบบต่า งๆ ของร่ า งกาย
พร้ อมทัง้ หน้ าที่ การทางานและความสัมพัน ธ์ ของกระดูก ข้ อต่อ, เอ็ น, กล้ ามเนื อ้ ,
เส้ นประสาทและเส้ นเลือดที่มาเลี ้ยง
Human macroscopic structures and anatomical compositions with the
emphasis on the function of muscles and the relationships of bones, joints,
tendons, muscles, nerves and blood supplies.
กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน
3(2-2-5)
PP282 Basic Physiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน้ าที่การทางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย รวมถึง
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนการทางานของระบบ
ต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์
Functions and physiological changes of various human body
systems, including responses to external stimulation resulting in various
systemic adaptations in human body.

2. ปรับชัว่ โมงการสอน จานวน 3 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
PP 286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.382 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
PP 382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance

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

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
กภ.286 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.382 ปฏิบตั ิการชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance

1(0-2-2)
1(0-2-2)
2 (2-0-4)
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3. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และชัว่ โมงการสอน จานวน 2 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
PP284 Exercise Physiology for Sports Science
Laboratory
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Tests and Equipments

1(0-3-1)

2(1-3-2)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
กภ.284 ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Equipments and Tests

1(0-2-2)

2(1-2-3)

4. เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sport Injury and Prevention

2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sports Injury and Prevention

2(2-0-4)

วิชาบังคับ
ปรับชื่อวิชาเอก เป็ นวิชาบังคับ และลดจานวนหน่วยกิจาก 56 หน่วยกิต เป็ น 54 หน่วยกิต โดย
ลดหน่วยกิตกลุม่ วิชาการสัมมนา การวิจยั การฝึ กประสบการณ์ และการจัดการการกีฬา จาก 14 หน่วยกิต เป็ น
12 หน่วยกิต ซึง่ ปรับปรุ งรายวิชาดังนี ้
1. ปิ ดรายวิชา จานวน 1 วิชา
วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN462 Sports Business and Economics
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการดูแลและดาเนินการจัดการแข่งขัน รู ปแบบและประเภทของ
กีฬา วิธีการและกลยุทธ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ในการแข่งขัน
Principles of sports competition management and organization.
Categories and types of sports. Methods and strategies for public
relation as well as staff involved in competition.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการดูแลและดาเนินการจัดการแข่งขัน รู ปแบบและประเภทของกีฬา
วิธีการและกลยุทธ์ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องในการ
แข่งขัน หลักการบริ หารและการจัดการศูนย์กีฬาและธุรกิจบริ การที่เกี่ยวข้ องทางการ
กี ฬ า ทิ ศ ทางและนโยบายทางการกี ฬ า อุ ป สงค์ แ ละอุ ท าน การวิ เ คราะห์ ท าง
การตลาด การแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน
Principles of sports competition management and organization.
Categories and types of sports. Methods and strategies for public relation
as well as staff involved in competition. Administrative and management
principles of sports center and sports business. Trend and policy in sports,
demands and supply. Marketing analysis, business competition and
competitive strategies.

3. ปรับรหัสวิชา จานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.241 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
SN241 Introduction to Sport Science

2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น
SN141 Introduction to Sport Science

2(2-0-4)
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4. ปรับชัว่ โมงการสอน จานวน 5 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า
SN311 Life Saving and Water Safety
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
SN451 Sports Technology
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2
SN472 Research in Sports Science 2

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

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า
SN311 Life Saving and Water Safety
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
SN451 Sports Technology
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2
SN472 Research in Sports Science 2

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

5. ปรับชัว่ โมงการสอน พร้ อมทังเปลี
้ ่ยนชื่อและคาอธิบายรายวิชา จานวน 6 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.352 การฝึ กกีฬาประเภททีมปะทะ
2 (1-3-2)
SN352 Contact Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกีฬาประเภททีมปะทะ ชนิดและประเภทของ
กี ฬาประเภทที ม ปะทะ รู ป แบบในการแข่ ง ขัน กฎและกติ ก าในการแข่ง ขัน
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ในการฝึ กซ้ อ มและแข่ ง ขั น ลั ก ษณะและรู ป แบบการ
เคลื่อนไหวในกีฬาประเภททีมปะทะ รู ปร่ างและความสามารถของนักกี ฬาใน
การแข่ ง กี ฬาประเภทที ม ปะทะ จิ ต วิ ท ยาในการฝึ ก กี ฬาประเภทที ม ปะทะ
โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาประเภททีมปะทะ
Principles and methods in contact sports coaching. Types and
categories of contact sports. Competition format, rules and regulation.
Methods and techniques in practice and competition. Movement
pattern in contact sports. Shape and ability of contact sports athletes.
Psychology in coaching contact sports. Proper nutrition for contact
sports competition.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2 (1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะให้ บรรลุขีด
สูงสุด โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลัง
กาย ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหว รู ปร่ างและความสามารถของนักกี ฬาใน
การแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in contact sports training for performance
improvement by integrated knowledge of human biomechanics, exercise
physiology, movement pattern, Body shape and ability of athletes, sport
psychology and Proper nutrition for competition.

วฬ.353 การฝึ กกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
2 (1-3-2)
SN 353 Non-Contact Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ ชนิดและประเภท
ของกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ รูปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ในการฝึ กซ้ อ มและแข่ ง ขั น ลั ก ษณะและรู ป แบบการ
เคลื่อนไหวในกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาใน
การแข่งกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ จิตวิทยาในการฝึ กกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
Principles and methods in non-contact sports coaching. Types
and categories of non-contact sports. Competition format, rules and
regulation. Methods and techniques in practice and competition.
Movement pattern in non-contact sports. Shape and ability of noncontact sports athletes. Psychology in coaching non-contact sports.
Proper nutrition for non-contact sports competition.

วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
2 (1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะให้ บรรลุ
ขีดสูงสุด โดยประยุกต์ ใช้ ความรู้ พื น้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออก
กาลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่ างและความสามารถของนักกีฬา
ในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in non-contact sports training for
performance improvement by integrated knowledge of human
biomechanics, exercise physiology, movement pattern, Body shape and
ability of athletes, sport psychology and Proper nutrition for competition.
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.354 การฝึ กกีฬากรี ฑา
2 (1-3-2)
SN354 Track and Field Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกีฬากรี ฑา ชนิ ดและประเภทของกีฬากรี ฑา
รู ปแบบในการแข่งขัน กฎและกติ กาในการแข่งขัน วิธีการและเทคนิ คในการ
ฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกี ฬากรี ฑา รู ปร่ าง
และความสามารถของนักกี ฬาในการแข่งกี ฬากรี ฑา จิตวิทยาในการฝึ กกี ฬา
กรี ฑา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬากรี ฑา
Principles and techniques in track and field sports. Types and
categories of track and field sports. Competition format, rules and
regulation. Methods and techniques in practice and competition.
Movement pattern in track and field sports. Shape and ability of track
and field athletes. Psychology in coaching track and field sports.
Proper nutrition for track and field sports competition.
วฬ.355 การฝึ กกีฬาแร็ กเก็ต
2 (1-3-2)
SN355 Racket Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกีฬาแร็ กเก็ต ชนิดและประเภทของกีฬาแร็ ก
เก็ ต รู ปแบบในการแข่งขัน กฎและกติ กาในการแข่งขัน วิธีการและเทคนิคใน
การฝึ กซ้ อ มและแข่งขัน ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกี ฬ าแร็ กเก็ ต
รู ปร่ างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬาแร็ กเก็ต จิ ตวิทยาในการ
ฝึ กกีฬาแร็ กเก็ต โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาแร็ กเก็ต
Principles and techniques in racket sports. Types and categories
of racket sports. Competition format, rules and regulation. Methods
and techniques in practice and competition. Movement pattern in
racket sports. Shape and ability of racket athletes. Psychology in
coaching racket sports. Proper nutrition for racket sports competition.
วฬ.453 การฝึ กกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว
2 (1-3-2)
SN453 Self Defense Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกี ฬาต่อสู้ป้องกันตัว ชนิ ดและประเภทของ
กีฬาต่อสู้ป้องกันตัว รู ปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน วิธีการ
และเทคนิคในการฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหวใน
กีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว รู ปร่ างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬาต่อสู้
ป้องกันตัว จิตวิทยาในการฝึ กกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว โภชนาการที่เหมาะสมต่อ
การแข่งกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว
Principles and techniques in coaching defense sports.
Categories and types of defense sports. Format, rules and regulation in
competition. Methods and techniques in practice and competition.
Characteristics and pattern of movement in defense sports. Shape and
ability of athletes in defense sports. Psychology in defense sports
coaching. Appropriate nutrition for defense sports competition.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑา
2 (1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกี ฬากรี ฑาให้ บรรลุขีดสูงสุด โดย
ประยุก ต์ ใ ช้ ความรู้ พื น้ ฐานทางด้ านชี ว กลศาสตร์ สรี ร วิ ท ยาการออกก าลัง กาย
ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่ง
กีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in track and field training for performance
improvement by integrated knowledge of human biomechanics, exercise
physiology, movement pattern, Body shape and ability of athletes, sport
psychology and Proper nutrition for competition.

วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็ กเก็ต
2 (1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศัก ยภาพกี ฬาแร็ กแก็ ตให้ บรรลุขีดสูงสุด
โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ พืน้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่ง
กีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in racket sports training for performance
improvement by integrated knowledge of human biomechanics, exercise
physiology, movement pattern, Body shape and ability of athletes, sport
psychology and Proper nutrition for competition.

วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว
2 (1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวให้ บรรลุขีด
สูงสุด โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านชีวกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลัง
กาย ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหว รู ปร่ างและความสามารถของนักกี ฬาใน
การแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in self defense training for performance
improvement by integrated knowledge of human biomechanics, exercise
physiology, movement pattern, Body shape and ability of athletes, sport
psychology and Proper nutrition for competition.
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.454 การฝึ กกีฬาทางน ้า
2 (1-3-2)
SN454 Water Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กสอนกีฬาทางนา้ ชนิดและประเภทของกีฬาทาง
น ้า รูปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน วิธีการและเทคนิคในการ
ฝึ กซ้ อมและแข่งขัน ลักษณะและรู ปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬาทางนา้ รู ปร่ าง
และความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬาทางนา้ จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา
ทางน ้า โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา ทางน ้า
Principles and techniques in coaching water sports. Categories
and types of water sports. Format, rules and regulation in competition.
Methods and techniques in practice and competition. Characteristics
and pattern of movement in water sports. Shape and ability of athletes
in water sports. Psychology in water sports coaching. Appropriate
nutrition for water sports competition.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน ้า
2 (1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกี ฬาทางนา้ ให้ บรรลุขีดสูงสุด
โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ พืน้ ฐานทางด้ านชี วกลศาสตร์ สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่ง
กีฬา จิตวิทยาในการฝึ กกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
Principles and methods in water sports training for performance
improvement by integrated knowledge of human biomechanics, exercise
physiology, movement pattern, Body shape and ability of athletes, sport
psychology and Proper nutrition for competition.

6. ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นดังนี ้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
1. ผศ.ดร.เกษรา
รักษ์ พงษ์ สิริ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
1. อ.ชวนพิศ
บุญเกิด

2. อ.ชวนพิศ
3. อ.กนกนันท์
4. อ.ปรียาภรณ์

บุญเกิด
สุเชาว์อินทร์
สองศร

2. อ.พรรษา
3. อ.ผ่องพรรณ
4. อ.กนกนันทร์

อมรมงคล
ตันติพลู
สุเชาวอินทร์

5. อ.เฉลิมพงศ์

ไพนุพงศ์

5. อ.ปุญญาณัฐ

นวลอ่อน

7. โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
หมวดวิชา

1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
2. วิชาเฉพาะ
3. วิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้ างเดิม

โครงสร้ างใหม่

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
91
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6
6
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2553
กับฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555

ชื่อหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา
Bachelor of Science Program in Sports Science

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports and Exercise
Science
ชื่อปริ ญญา
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
B.Sc. (Sports and Exercise Science)
ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทางการกี ฬ า สามารถน าความรู้ มาใช้ ในการ
พัฒนาตนเองและการกีฬา เป็ นผู้นาทางด้ านวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและการออกก าลังกาย มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม มี
จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ มี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ
วิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ การกีฬา สามารถ
นาความรู้ มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพัฒ นา
นักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่ อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศ
ทาง
การกีฬา
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬาหลากหลายประเภท สามารถ
นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

ชื่อปริ ญญา
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
B.Sc. (Sports Science)
ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ท างการกี ฬ า สามารถน าความรู้ มาใช้ ใ นการ
พัฒนาตนเองและการกี ฬา เป็ นผู้นาทางด้ านวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ
วิทยาศาสตร์ กายภาพและวิทยาศาสตร์ การกีฬา สามารถนา
ความรู้ มาประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา
และทัก ษะในการแข่ งขัน เพื่ อก้ าวสู่ความเป็ น เลิ ศทางการ
กีฬา
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทางการกีฬาหลากหลายประเภท สามารถ
นามาใช้ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้ านการ 3. ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้ าน
กี ฬ า ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ ป็ น นั ก กี ฬ า การกี ฬาสามารถนาไปประกอบอาชี พเป็ นนักกีฬา เป็ นผู้
เป็ นผู้ฝึกสอนและ / หรื อเป็ นที่ปรึกษาด้ านการกีฬาได้
ฝึ กสอนและ / หรื อเป็ นที่ปรึกษาด้ านการกีฬาได้
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4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พืน้ ฐานทัง้ ด้ านวิทยาศาสตร์ และ 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พื ้นฐานทังด้
้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีด้านการกี ฬาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ใน เทคโนโลยีด้านการกีฬาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้นใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน 5. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ การประกอบอาชี พและมีความรั บ ผิ ดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา ชัน้ ปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
2.2.1สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า
ในแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.2.2 เป็ นผู้มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ
ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรื อมีความผิดปกติที่
เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3มีคุณสมบัติอื่นครบถ้ วนตามที่ มหาวิทยาลัย
กาหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา ชันปริ
้ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อ 7 และมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลัก สูต รกระทรวง ศึก ษาธิ ก ารหรื อ
เทียบเท่าในแผนการเรี ยนวิทยา ศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้ วนตามที่ม หาวิทยาลัย
กาหนด

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการ
คั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ าศึ ก ษาในสถาบั น ขั น้ อุ ด มศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อการคัดเลือก
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่ อ เข้ าศึ ก ษาในสถาบั น ขั น้ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา หรื อ การคัด เลื อ กตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

จานวนการรับนักศึกษา
30 คนต่อปี การศึกษา

จานวนการรับนักศึกษา
30-40 คนต่อปี การศึกษา
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ระบบการจัดการศึกษา
เป็ นระบบการศึกษาแบบวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
หนึ่งๆ เป็ น 2 ภาคปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึก ษาที่ บังคับ คือ
ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16
สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่
น้ อ ยกว่ า 6 สัป ดาห์ แต่ ใ ห้ เพิ่ ม ชั่ว โมงการศึก ษาในแต่ ล ะ
รายวิชาให้ เท่ากับภาคปกติ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555
ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าคตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา โดยแบ่ ง เวลา
ศึกษาในแต่ละปี เป็ น สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ น
ภาคการศึกษาที่บงั คับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง แต่ละ
ภาคการศึกษามีระยะเวลาสิบหกสัปดาห์ และอาจเปิ ด
ภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหก
สัปดาห์ แต่ให้ เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นดังนี ้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. วิชาฝึ กหรื อทดลอง (ภาคปฏิบตั ิ) 2-3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ)
ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึง่ ภาค
การศึกษาปกติระหว่าง 45-90 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ
1 หน่วยกิต
4. Special project นักศึกษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบตั ิ
(ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์) 3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาปกติรวม 45
ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ น “หน่วยการเรี ยน”
(block or module) ขึน้ ในปี การศึกษาที่ 3-4 เพื่อให้
นัก ศึก ษาได้ มี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บัติ ง านทางคลิ นิ ก และมี
ประสบการณ์ทางคลินิกมากขึ ้น
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปี การศึกษา
ที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสูตร

โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสูตร
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

1 วิชาศึกษาทัว่ ไป

30 1 วิชาศึกษาทัว่ ไป

30

2 วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

91 2 วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์

91

12

12

2.2 วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

23

2.2 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

25

2.3 วิชาเอก

56

2.3 วิชาบังคับ

54

3 วิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า

6 3 วิชาเลือกเสรี
127

จานวนหน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า

6
127
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โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสูตร

โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาศึกษาทั่วไปส่ วนที่ ๑

วิชาศึกษาทั่วไปส่ วนที่ 1

หมวดมนุษยศาสตร์

หมวดมนุษยศาสตร์

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

3

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

2

3

หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2

หมวดสังคมศาสตร์
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

30

3

หมวดภาษา

หมวดภาษา

ท.161 การใช้ ภาษาไทย 1

3

ท.161 การใช้ ภาษาไทย 1

3

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2

3

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2

3

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

3

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3

3

เลือก 1 วิชา จาก 4 วิชา

เลือก 1 วิชา จาก 4 วิชา

มธ.152 หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

3

มธ.152 หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

3

มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3

มธ.153 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์

3

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์

3

มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
เบื ้องต้ น

3

มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
เบื ้องต้ น

3

วิชาศึกษาทั่วไป ส่ วนที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป ส่ วนที่ 2

บังคับเลือก

บังคับเลือก

จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป

3

จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป

3

มธ.155 สถิตพิ ื ้นฐาน

3

มธ.155 สถิตพิ ื ้นฐาน

3

3

บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาดังนี ้
พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น

3

ศ.210 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น

3

พบ.291 ธุรกิจเบื ้องต้ น
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3

91 หมวดวิชาเฉพาะ
12 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
วท.111 ชีววิทยา

91
12
3

1
3

วท.161 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
วท.123 เคมีพื ้นฐาน

1
3

วท.173 ปฏิบตั กิ ารเคมีพื ้นฐาน

1

วท.136 ฟิ สิกส์

1
3

วท.136 ฟิ สิกส์

3

วท.186 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์

1

วท.186 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์

1

วท.123 เคมีพื ้นฐาน
วท.173 ปฏิบตั กิ ารเคมีพื ้นฐาน

วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา
พื ้นฐาน

23
3

วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พิ ้นฐาน

3

กภ.282 ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ และ
สรี รวิทยาพื ้นฐาน

1

กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน

3

กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

กภ.284 ปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

1

กภ.284 ปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการออก
กาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา

1

กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
กภ.286 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น

1

1

1

กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น
กภ.286 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2

กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบสมรรถภาพ

2

กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบ
สมรรถภาพ

2

กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

2

กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

2

กภ.382 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

1

กภ.382 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

1

กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและ
สมรรถภาพ

2

กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและ
สมรรถภาพ

2

กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทาง
การกีฬา
ทน.230 ชีวเคมีสาหรับสหเวชศาสตร์

2

กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทาง
การกีฬา
ทน.230 ชีวเคมีสาหรับสหเวชศาสตร์

2

3

25

1

3
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12

56 หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

54
12

1

- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ บังคับ 4 วิชา 4 นก.
วฬ.211 กรี ฑา

1

วฬ.212 ว่ายน ้า
วฬ.213 ฟุตบอล

1
1

วฬ.212 ว่ายน ้า
วฬ.213 ฟุตบอล

1
1

วฬ. 311 การช่วยชีวติ และความปลอดภัยทางน ้า
- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 นก.

1

วฬ. 311 การช่วยชีวติ และความปลอดภัยทางน ้า
- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 นก.

1

วฬ.214 บาสเกตบอล

1

วฬ.214 บาสเกตบอล

1

วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล

1

วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล

1

วฬ.216 วอลเลย์บอล

1

วฬ.216 วอลเลย์บอล

1

วฬ.217 เบสบอล

1

วฬ.217 เบสบอล

1

วฬ.218 ฟุตซอล

1

วฬ.218 ฟุตซอล

1

วฬ.219 ซอฟท์บอล

1

วฬ.219 ซอฟท์บอล

1

- กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต เลือก 1 วิชา 1 นก.

- กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.220 เทนนิส

1

วฬ.220 เทนนิส

1

วฬ.221 แบดมินตัน

1

วฬ.221 แบดมินตัน

1

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1

- กลุ่มวิชากีฬาทางน ้า เลือก 1 วิชา 1 นก.

- กลุ่มวิชากีฬาทางน ้า เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.312 เรื อพาย

1

วฬ.312 เรื อพาย

1

วฬ.313 กระโดดน ้า

1

วฬ.313 กระโดดน ้า

1

วฬ.314 โปโลน ้า

1

วฬ.314 โปโลน ้า

1

- กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 นก.

- กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.315 มวยสากล

1

วฬ.315 มวยสากล

1

วฬ.316 ยูโด

1

วฬ.316 ยูโด

1

วฬ.317 เทควันโด

1

วฬ.317 เทควันโด

1

วฬ.318 คาราเต้
วฬ.319 ฟั นดาบ

1
1

วฬ. 318 คาราเต้
วฬ.319 ฟั นดาบ

1
1

วฬ.320 การต่อสู้ปอ้ งกันตัว

1

วฬ.320 การต่อสู้ปอ้ งกันตัว

1
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กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

- กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท
(Sensorimotor sport) เลือก 1 วิชา 1 นก.

- กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.321 โบวลิ่ง

1

วฬ.321 โบวลิ่ง

1

วฬ.322 ยิงธนู

1

วฬ.322 ยิงธนู

1

วฬ.323 ยิงปื น

1

วฬ.323 ยิงปื น

1

วฬ.324 กอล์ฟ

1

วฬ.324 กอล์ฟ

1

วฬ.325 เปตอง

1

วฬ.325 เปตอง

1

วฬ.326 หมากกระดาน

1

วฬ.326 หมากกระดาน

1

- กลุ่มวิชากิจกรรมอื่นๆ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.327 จักรยาน

- กลุ่มวิชากิจกรรมอื่นๆ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.327 จักรยาน

วฬ.328 โยคะ

1
1

วฬ.328 โยคะ

1
1

วฬ.329 นันทนาการ

1

วฬ.329 นันทนาการ

1

วฬ.330 การเพาะกาย
1
- กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊ านซ์ เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.330 การเพาะกาย
1
- กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊ านซ์ เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.331 มวยไทย

วฬ.331 มวยไทย

วฬ.332 ตะกร้ อและเซปัคตะกร้ อ

1
1

วฬ.332 ตะกร้ อและเซปัคตะกร้ อ

1
1

วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์

1

วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์

1

วฬ.334 ลีลาศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
บังคับ 6 วิชา 12 หน่ วยกิต

1
12

วฬ.334 ลีลาศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
บังคับ 6 วิชา 12 หน่ วยกิต

1
12

วฬ.241 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น

2

วฬ.1141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น

2

วฬ.242 โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

2

วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น

2
2

วฬ.242 โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น

วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา

2

วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา

2

วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2

วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2

2
2
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บังคับ 9 วิชา 18 หน่ วยกิต
วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและการฝึ กกีฬา

18
2
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การกีฬา บังคับ 9 วิชา 18 หน่ วยกิต
วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและ
การฝึ กกีฬา
วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมปะทะ
วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมไม่ปะทะ

18
2

วฬ.352 การฝึ กกีฬาประเภททีมปะทะ

2

วฬ.353 การฝึ กกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

2

วฬ.354 การฝึ กกีฬากรี ฑา

2

วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรี ฑา

2

วฬ.355 การฝึ กกีฬาแร็ กเก็ต

2

วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
แร็ กเก็ต

2

วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา

2
2

วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา

2
2

วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึ กกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว

2
2

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา บังคับ
8 วิชา 14 หน่ วยกิต
วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1

14

1

วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ต่อสู้ปอ้ งกันตัว
วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ทางน ้า
กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา บังคับ
7 วิชา 12 หน่ วยกิต
วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1

วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรมด้ านการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

3
1
2

วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรมด้ านการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

3
1
2

วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา

2

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

1

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

1

วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2

1

วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา 2

1

วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา2

3

วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้านการกีฬา2

3

วฬ.454 การฝึ กกีฬาทางน ้า

วิชาเลือกเสรี

2
2

6 วิชาเลือกเสรี

2
2
12

1

6
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สรุปการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 49 วิชา
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2 กภ.283 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา

2

คงเดิม

กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น

1 กภ.285 ชีวกลศาสตร์ เบื ้องต้ น

1

คงเดิม

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2 กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2

คงเดิม

กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

2 กภ.381 ชีวกลศาสตร์ ทางการกีฬา

2

คงเดิม

กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

วฬ.211 กรี ฑา

1 วฬ.211 กรี ฑา

1

คงเดิม

วฬ.212 ว่ายน ้า

1 วฬ.212 ว่ายน ้า

1

คงเดิม

วฬ.213 ฟุตบอล

1 วฬ.213 ฟุตบอล

1

คงเดิม

วฬ.214 บาสเกตบอล

1 วฬ.214 บาสเกตบอล

1

คงเดิม

วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล

1 วฬ.215 รักบี ้ฟุตบอล

1

คงเดิม

วฬ.216 วอลเลย์บอล

1 วฬ.216 วอลเลย์บอล

1

คงเดิม

วฬ.217 เบสบอล

1 วฬ.217 เบสบอล

1

คงเดิม

วฬ.218 ฟุตซอล

1 วฬ.218 ฟุตซอล

1

คงเดิม

วฬ.219 ซอฟท์บอล

1 วฬ.219 ซอฟท์บอล

1

คงเดิม

วฬ.220 เทนนิส

1 วฬ.220 เทนนิส

1

คงเดิม

วฬ.221 แบดมินตัน

1 วฬ.221 แบดมินตัน

1

คงเดิม

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1 วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1

คงเดิม

วฬ.312 เรื อพาย

1 วฬ.312 เรื อพาย

1

คงเดิม

วฬ.313 กระโดดน ้า

1 วฬ.313 กระโดดน ้า

1

คงเดิม

วฬ.314 โปโลน ้า

1 วฬ.314 โปโลน ้า

1

คงเดิม

วฬ.315 มวยสากล

1 วฬ.315 มวยสากล

1

คงเดิม

วฬ.316 ยูโด

1 วฬ.316 ยูโด

1

คงเดิม

วฬ.317 เทควันโด

1 วฬ.317 เทควันโด

1

คงเดิม
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2555

สรุปการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 49 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
วฬ.318 คาราเต้

รายวิชาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 49 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
1 วฬ.318 คาราเต้

1

คงเดิม

วฬ.319 ฟั นดาบ

1 วฬ.319 ฟั นดาบ

1

คงเดิม

วฬ.320 การต่อสู้ปอ้ งกันตัว

1 วฬ.320 การต่อสู้ปอ้ งกันตัว

1

คงเดิม

วฬ.321 โบวลิ่ง

1 วฬ.321 โบวลิ่ง

1

คงเดิม

วฬ.322 ยิงธนู

1 วฬ.322 ยิงธนู

1

คงเดิม

วฬ.323 ยิงปื น

1 วฬ.323 ยิงปื น

1

คงเดิม

วฬ.324 กอล์ฟ

1 วฬ.324 กอล์ฟ

1

คงเดิม

วฬ.325 เปตอง

1 วฬ.325 เปตอง

1

คงเดิม

วฬ.326 หมากกระดาน

1 วฬ.326 หมากกระดาน

1

คงเดิม

วฬ.327 จักรยาน

1 วฬ.327 จักรยาน

1

คงเดิม

วฬ.328 โยคะ

1 วฬ.328 โยคะ

1

คงเดิม

วฬ.329 นันทนาการ

1 วฬ.329 นันทนาการ

1

คงเดิม

วฬ.330 การเพาะกาย

1 วฬ.330 การเพาะกาย

1

คงเดิม

วฬ.331 มวยไทย

1 วฬ.331 มวยไทย

1

คงเดิม

วฬ.332 ตะกร้ อและเซปัคตะกร้ อ

1 วฬ.332 ตะกร้ อและเซปัคตะกร้ อ

1

คงเดิม

วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์

1 วฬ.333 แอโรบิกด๊ านซ์

1

คงเดิม

วฬ.334 ลีลาศ

1 วฬ.334 ลีลาศ

1

คงเดิม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
วฬ.242 โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
2 วฬ.242 โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
2 วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื ้องต้ น

2

คงเดิม

2

คงเดิม

วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา

2 วฬ.441 เวชศาสตร์ การกีฬา

2

คงเดิม

วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2 วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2

คงเดิม

2

คงเดิม

2

คงเดิม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและ
การฝึ กกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

2 วฬ.351 หลักเบื ้องต้ นในการสอนและ
การฝึ กกีฬา
2 วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
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รายวิชาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 49 วิชา

รายวิชาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง 49 วิชา

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา

วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้าน
การกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรมด้ าน
การกีฬา
วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้าน
การกีฬา2

1 วฬ.371 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
3 วฬ.372 การฝึ กประสบการณ์ด้าน
การกีฬา 1
1 วฬ.401 กฎหมายและจริ ยธรรมด้ าน
การกีฬา
3 วฬ.473 การฝึ กประสบการณ์ด้าน
การกีฬา2

สรุปการเปลี่ยนแปลง

1

คงเดิม

3

คงเดิม

1

คงเดิม

3

คงเดิม
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สรุปการเปลี่ยนแปลง

กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ และ
สรี รวิทยาพื ้นฐาน
กภ.282 ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์
และสรี รวิทยาพื ้นฐาน

3 กภ.281 กายวิภาคศาสตร์ พิ ้นฐาน

กภ.284 ปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการ
ออกกาลังกายสาหรับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

1 กภ.284 ปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการออก
กาลังกายสาหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา

1 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และ
ชัว่ โมงการสอน

กภ.286 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์
เบื ้องต้ น

1 กภ.286 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์
เบื ้องต้ น

1 ปรับชัว่ โมงการสอน

กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบ
สมรรถภาพ

2 กภ.292 เครื่ องมือและการทดสอบ
สมรรถภาพ

2 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และ
ชัว่ โมงการสอน

กภ.382 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์
ทางการกีฬา
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหว
และสมรรถภาพ
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกัน
ทางการกีฬา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มกีฬาบังคับ
วฬ. 311 การช่วยชีวติ และความ
ปลอดภัยทางน ้า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา

1 กภ.382 ปฏิบตั กิ ารชีวกลศาสตร์
ทางการกีฬา
2 กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหว
และสมรรถภาพ
2 กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกัน
ทางการกีฬา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มกีฬาบังคับ
1 วฬ. 311 การช่วยชีวติ และความ
ปลอดภัยทางน ้า
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา

1 ปรับชัว่ โมงการสอน

วฬ.241 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น

2 วฬ.141 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเบื ้องต้ น

2 ปรับรหัสวิชา

วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

2 วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

2 ปรับชัว่ โมงการสอน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วฬ.352 การฝึ กกีฬาประเภททีมปะทะ
วฬ.353 การฝึ กกีฬาประเภททีม
ไม่ปะทะ

1 กภ.282 สรี รวิทยาพื ้นฐาน

3 ปรับชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต และชัว่ โมงการสอน
3 ปรับชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต และชัว่ โมงการสอน

2 ปรับชัว่ โมงการสอน
2 เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

1 ปรับชัว่ โมงการสอน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

2 วฬ.352 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมปะทะ
2 วฬ.353 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา
2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา
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รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 21 วิชา

รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 21 วิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา

วฬ.354 การฝึ กกีฬากรี ฑา

สรุปการเปลี่ยนแปลง

2 วฬ.354 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬากรี ฑา
2 วฬ.355 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาแร็ กเก็ต
2 วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา

2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา
2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา
2 ปรับชัว่ โมงการสอน
2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา
2 ปรับชัว่ โมงการสอน เปลี่ยนชื่อ
และคาอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

2 วฬ.453 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว
2 วฬ.454 การฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาทางน ้า
กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึ ก
ประสบการณ์ และการจัดการกีฬา
2 วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2
รายวิชาที่เปิ ดเพิ่ม

1 วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
1 วฬ.472 การวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2
รายวิชาที่เปิ ดเพิ่ม

1 ปรับชัว่ โมงการสอน

วฬ.355 การฝึ กกีฬาแร็ กเก็ต
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
วฬ.453 การฝึ กกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว
วฬ.454 การฝึ กกีฬาทางน ้า

-

1 ปรับชัว่ โมงการสอน

-

รายวิชาที่ปิด / ตัดออก
วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา

2 ปรับคาอธิบายรายวิชา

รายวิชาที่ปิด / ตัดออก
2

ปิ ดรายวิชาและนาเนื ้อหาไป
รวมในวิชา วฬ.461
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ภาคผนวก 6
1. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชันปริ
้ ญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้ อม
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
3. ประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษา
รายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552

