มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต / คณะสหเวชศาสตร์ / ภาควิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- ไม่มี 4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2556 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา พ.ศ. 2553 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 5
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
8.2 นักวิจัย
8.3 ผู้ฝึกนักกีฬา
8.4 ผู้ให้คําแนะนําการออกกําลังกายในสถานประกอบการทางสุขภาพ
8.5 พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

366980018xxxx

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชวนพิศ บุญเกิด
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3101800227xxx

อาจารย์

พรรษา อมรมงคล

3

3200100344xxx

อาจารย์

ผ่องพรรณ ตันติพูล

ลําดับ

เลขประจําตัวบัตรประชาชน

1.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาทีจ่ บ
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
วท.บ.(กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ, 2547
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- หมวดวิ ช าพื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬาและวิชาบั งคับ ใช้สถานที่และอุ ปกรณ์ก ารสอนของคณะ
สหเวชศาสตร์ และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- หมวดวิ ช าเฉพาะทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าใช้ ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารสอนของคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และหน่วยงานด้านการกีฬาของรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางด้านการเมือง รวมทั้งอุบัติการณ์การระบาดของโรคหลายโรคในช่วง
ที่ผ่านมา ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ประชาชน
สนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทางหนึ่งคือการออกกําลังกาย ทําให้มีสถานออกกําลังกายใน
รูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย รวมทั้งมีการขยายตัวเพื่อรองรับผู้ใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบัน
ประชาชนให้ความสนใจในการออกกําลังกายและมีความต้องการที่จะพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่สามารถส่งเสริมหรือให้คําแนะนําการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของ
ร่างกายทั้งกับบุคคลทั่วไปและนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการนํา
ความรู้ทางด้านร่างกายของมนุษย์ การเคลื่อนไหว รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการกีฬา มาใช้ในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและทักษะทางการกีฬา ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถทางการกีฬาของคนในชาติไทย
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสากลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันทําให้ประชากร
ไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้จะพบรายงานว่า สถานการณ์ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ดีขึ้น ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ปัญหาทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ภาวะทาง
สุขภาพของประชาชนต่ําลง จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้นการขยายความรับผิดชอบทางด้านสุขภาพสู่ประชาชนและ
สังคมมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเร่งด่วน ทําให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการส่งเสริม
สุ ข ภาพ สามารถชี้ แ นะประโยชน์ กระตุ้ น ให้ ค นออกกํ า ลั ง กาย การให้ คํ า แนะนํ า ในการออกกํ า ลั ง กายที่ ถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกิดนักกีฬาอาชีพได้ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้นจึงเป็นการตอบสนองต่อกรณีปัญหาของสังคมได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ สัง คมและวั ฒ นธรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ทํ าให้ มีค วามจํ า เป็ นต้ อ งพั ฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการออกกําลังกายที่ถูกต้อง การฝึก
ร่างกายเพื่อพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาของแต่ละบุคคล เพื่อรองรับ
การขยายตั ว ด้ า นการส่ ง เสริ ม สมรรถภาพทางสุ ข ภาพทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รจะผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง สามารถใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการกี ฬ า จึ ง เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาหลากหลายประเภท สามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติตามพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 มธ.(TU), ท.(TH) เป็นรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการ มธ. รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน จํานวน
10 วิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concept of Computer
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.155 สถิติพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Fundamental Statistics
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
ท.161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
13.1.2 วท.(SC) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.จํานวน 6 วิชา
วท.111 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
SC111 Biology 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
SC161 Biology Laboratory 1
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

วท.123 เคมีพื้นฐาน
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-0)
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.136 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
SC136 Physics
วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
1 (0-3-0)
SC186 Physics Laboratory
13.1.3 จ. (PY) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะศิลปศาสตร์ มธ.จํานวน 1 วิชา
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PY 211 General Psychology
13.1.4 สษ. (EL) เป็นรายวิชาที่จดั สอนโดยสถาบันภาษา มธ.จํานวน 4 วิชา
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
EL212 English for Job Applications
13.1.5 ทน. (MT) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
จํานวน1 วิชา
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
13.1.6 กภ. (PP) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
จํานวน 12 วิชา
3 (2-2-5)
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
PP281 Fundamental Anatomy
กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
PP282 Basic Physiology
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 (0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1 (1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1 (0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
PP291 Sports Hygiene
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Equipments and Tests
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP381 Sports Biomechanics
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sports Injury and Prevention

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.2.1 กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ
วฬ.211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
วฬ.212 ว่ายน้ํา
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 รักบี้ฟุตบอล
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
วฬ.220 เทนนิส
1(0-2-1)
SN220 Tennis
วฬ.221 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SN 221 Badminton
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
SN222 Table Tennis
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13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลัง
กาย มีหน้าที่ กําหนดและควบคุมเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักและสํานึกในวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีและรู้จักแสวงหาความรู้
ทางด้านวิชาการที่ทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและสังคมที่ตนอยู่อาศัย
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ห ลัก สูต ร วิท ย า ศ า ส ต ร บัณ ฑิต ส า ข า วิช า วิท ย า ศ า ส ต ร์ก า ร กีฬ า แ ล ะ ก า ร อ อ ก กํ า ลัง ก า ย
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใ ห้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กาย
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และทั ก ษะด้ า นการกี ฬ าสามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ
เป็นผู้ฝึกสอนและ / หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการกีฬาได้
4. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการกี ฬ าสามารถศึ ก ษาต่ อ
ในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกายให้มี
ความทันสมัย ทั้งในส่วนของคุณภาพ
ของผู้ ส อน เนื้ อ หา วิ ธี ก ารจั ด การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ
หลั กสู ต รทุก 5 ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและเท่าทัน
ต่ อ ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นการกี ฬ า
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์
กํ า หนดการประเมิ น ตามดั ช นี บ่ ง ชี้
ประกันคุณภาพทุกปี โดยจะจัดให้มี
การประเมิ น การเรี ย นการสอนเป็ น
ระยะๆ ในระหว่ า งที่ มี ก ารจั ด การ
เรี ย นการสอนและกํ า หนดประเมิ น
หลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2557

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญา
ตรี ที่ ไ ด้ ง านทํ า และการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กพ. กําหนด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเวลาศึกษาในแต่ละปี
เป็นสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
สิบหกสัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติระหว่าง 45-90 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. Special project นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัติ (ภายใต้การควบคุมของอาจารย์) 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
มีจัดการเรียนการสอนเป็น “หน่วยการเรียน” (block or module) ขึ้นในปีการศึกษาที่ 3 และ
ปีการศึกษาที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการกีฬามากขึ้น
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นในปีการศึกษาที่ 3 ของการจัดการเรียนการสอน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังนี้
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถนุ ายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาทั้งระบบ admission จากส่วนกลางและระบบรับตรงจากโครงการ
นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา อีกทั้งเป็นสาขาที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงอาจจะมีปัญหาในด้านความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาจะมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพในการปรับตัว มีความรู้พื้นฐานหรือ
มีประสบการณ์ด้านทักษะทางกีฬาที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรได้ แม้นักศึกษาจะมีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกัน แต่
หากมีประสบการณ์ด้านทักษะทางกีฬาเพียงพอ จะสามารถนํามาใช้ประยุกต์เพื่อสร้างฐานความรู้ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาจํานวน 40 คน
จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

2557

ปีการศึกษา
2558

2556

2559

2560

ชั้นปีที่ 1

40

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 2

-

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 3

-

-

40

40

40

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

40

40

รวม

40

80

120

160

160

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

-

-

-

40

40

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน*

8,910,000 บาท
2,807,000 บาท
60,000,000 บาท
71,717,000 บาท
บาท : คน : ปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการปกติ

รวมทัง้ สิ้น
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 120,000
ใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี
หมายเหตุ *งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรฯ ที่เปิดใหม่
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ท
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
(1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3
พ.ศ.2555) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
(2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าข้ า มโครงการและการจดทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช า
ข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นัก ศึก ษาจะต้อ งลงทะเบี ย นศึก ษารายวิ ช ารวมไม่ น้อ ยกว่า 127 หน่ว ยกิ ต โดยศึก ษารายวิ ชาต่า งๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี้
3.1.2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
(1) วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร์
- หมวดสังคมศาสตร์
- หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- หมวดภาษา
(2) วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2

21
2
5
5
9
9

30
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2.2 วิชาเฉพาะ
91
หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
12
หน่วยกิต
25
หน่วยกิต
(2) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(3) วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
54
หน่วยกิต
และการออกกําลังกาย
3.1.2.3 วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลัง
กาย ประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตําแหน่งและตัวเลข 3 ตําแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. อักษรย่อนําหน้าตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย มีความหมายดังนี้
มธ. (TU), ท. (TH) เป็นรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการ มธ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วท. (SC) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
จ. (PY) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะศิลปศาสตร์ มธ.
สษ. (EL) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา มธ.
ทน. (MT) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
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กภ. (PP) เป็นรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มธ.
วฬ. (SN) เป็นรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายที่ภาควิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
2. ตัวเลข 3 ตําแหน่ง ในรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลังกาย มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับรายวิชา ตั้งแต่ 0-9
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดวิชาที่ศึกษา
เลข 1-3
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางทักษะกีฬา
เลข 4
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
เลข 5
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีการกีฬาและการฝึกสอน
เลข 6
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางการจัดการทางกีฬา
เลข 7
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสัมมนา
การฝึกปฏิบัติงานทางการกีฬา
เลข 8
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางชีวกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา
เลข 9
หมายถึง
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เลข 0
หมายถึง
วิชาอื่นๆ
เลขหลักร้อย
หมายถึง ปีที่ศกึ ษา
เลข 1
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
(1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
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หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology
คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3

ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ รวม 9 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไว้ดังนี้
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PY211 General Psychology
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
EL212 English for Job Applications
(2) วิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
วท.111 ชีววิทยา 1
SC111 Biology 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
วท.123 เคมีพื้นฐาน
SC123 Fundamental Chemistry

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

ชื่อวิชา

วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.136 ฟิสิกส์
SC136 Physics
วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
SC186 Physics Laboratory

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1 (0-3-0)

2.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 หน่วยกิต
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
PP281 Fundamental Anatomy
กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน
PP282 Basic Physiology
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
PP285 Basic Human Biomechanics
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
PP291 Sports Hygiene
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Equipments and Tests
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP381 Sports Biomechanics
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sports Injury and Prevention
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences

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

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

2.3 วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
54 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ บังคับ 4 วิชา 4 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
วฬ.211 กรีฑา
SN211 Track and Field
วฬ.212 ว่ายน้ํา
SN212 Swimming
วฬ.213 ฟุตบอล
SN213 Football
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
SN311 Life Saving and Water Safety

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

- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN214 Basketball
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
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 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
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
- กลุ่มวิชากีฬาทางน้ํา เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วฬ.312 เรือพาย
1 (0-2-1)
SN312 Rowing
วฬ.313 กระโดดน้ํา
1 (0-2-1)
SN313 Diving
วฬ.314 โปโลน้ํา
1 (0-2-1)
SN314 Water Polo
- กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วฬ.315 มวยสากล
1 (0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

วฬ.316 ยูโด
SN316 Judo
วฬ.317 เทควันโด
1(0-2-1)
SN317 Tae-kwon-do
วฬ.318 คาราเต้
1 (0-2-1)
SN318 Karate
วฬ.319 ฟันดาบ
1 (0-2-1)
SN319 Fencing
วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-1)
SN320 Self Defense
- กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วฬ.321 โบวลิ่ง
1 (0-2-1)
SN321 Bowling
วฬ.322 ยิงธนู
1 (0-2-1)
SN322 Archery
วฬ.323 ยิงปืน
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 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
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
- กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊านซ์ เลือก 1 วิชา 1 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังนี้
วฬ.331 มวยไทย
1 (0-2-1)
SN331 Muay Thai
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์
1 (0-2-1)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SN333 Aerobic Dance
วฬ.334 ลีลาศ
SN334 Social Dance

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

2.3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา บังคับ 6 วิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN241 Introduction to Sports Science
วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
SN242 Nutrition for Sports Science
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN342 Basic Sports Psychology
วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
SN441 Sports Medicine
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น
2 (2-0-4)
SN442 Drug and Doping Agents
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา บังคับ 9 วิชา 18 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังนี้
วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
2 (2-0-4)
SN 351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
วฬ.352 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2 (1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วฬ.353 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
2 (1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วฬ.354 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
2 (1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
วฬ.355 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
2 (1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วฬ.454 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ํา
2 (1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
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2.3.4 กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์ และการจัดการกีฬา
บังคับ 7 วิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1 (1-0-2)
SN371 Research in Sports Science 1
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
3 (0-12-0)
SN 372 Sports Field Work 1
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
1 (1-0-2)
SN401 Law and Ethics in Sports
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SN461 Sports Management
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 (0-2-2)
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1 (0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา2
3 (0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น วิ ช าเลื อ กเสรี จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุวิชา วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และวิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร ทั้งนี้ควรจะ
เลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ท. 161 การใช้ภาษาไทย

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาคเรียนที่ 2
3 หน่วยกิต มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จาก
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต มธ.153 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

2 หน่วยกิต มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์

วท.111 ชีววิทยา 1

3 หน่วยกิต มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
1 หน่วยกิต สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หน่วยกิต วท.123 เคมีพื้นฐาน
1 หน่วยกิต วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 หน่วยกิต วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วท.136 ฟิสิกส์
วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
วฬ.212 ว่ายน้ํา

วฬ.211 กรีฑา
วฬ.213 ฟุตบอล
รวม

20 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

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

รวม

16 หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
มธ.155 สถิติพนื้ ฐาน
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2
3 หน่วยกิต จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3 หน่วยกิต สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับ
การสมัครงาน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3 หน่วยกิต กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลัง
กายสําหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3 หน่วยกิต กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออก

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2 หน่วยกิต กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น

1 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์
เบื้องต้น
1 หน่วยกิต กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต
วฬ. xxx
1 หน่วยกิต กลุ่มวิชากีฬาบอล
วฬ. xxx
2 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี
20 หน่วยกิต
รวม

1 หน่วยกิต

กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบ
สมรรถภาพ
กลุ่มวิชากีฬาทางน้ํา
วฬ. xxx
กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้
วฬ. xxx
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
รวม

กําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์
การกีฬา

1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทาง
การกีฬา
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหว
และสมรรถภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและ
การฝึกกีฬา
วฬ.352 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมปะทะ
กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท
วฬ. xxx
กลุ่มวิชากิจกรรมอื่นๆ
วฬ. xxx
กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊านซ์
วฬ. xxx
รวม

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

ภาคเรียนที่ 2
วฬ.242 โภชนาการสําหรับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน้ํา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
วฬ.353 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
วฬ.354 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬากรีฑา
วฬ.355 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กีฬาแร็กเก็ต
วฬ.371 การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 1
วิชาเลือกเสรี

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

1 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต

รวม

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
จัดการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block of module)
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
3 หน่วยกิต
รวม
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ต่อสู้ป้องกันตัว
วฬ.454 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬา
ทางน้ํา
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.472 การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา 2
รวม

(จัดการสอนเป็นหน่วยการเรียน Block or module)

2 หน่วยกิต กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกัน
ทางการกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรม
ด้านการกีฬา
2 หน่วยกิต วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

2 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ น
การกีฬา2

3 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้
เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ
(Learning by doing)
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ
ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถ
ดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษา
กําเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวน
ทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโน
ทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและ
มองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็นรัฐชาติและระดับ
สังคมที่รวมเป็นระบบโลก
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์
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มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU152 Fundamental Mathematics
วิชาบังคับก่อน : วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายไม่
ต่ํากว่า 16 หน่วยกิตหรือเป็นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรียน
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์
ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
อย่างง่าย
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU153 General Concepts of Computer
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื้นฐาน
การสื่อสารข้ อมูล ระบบเครือข่าย อิ นเตอร์เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์
สําเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
TU154 Foundation of Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน
การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็น
เศษส่วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ขั้ น ตอนวิ ธี ผั ง งาน การแทนข้ อ มู ล วิ ธี ก ารการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม
การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง
ท.161 การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความสําคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
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สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยัง
ไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นําไป
คิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสูตรเบือ้ งต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทัง้ 4
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาษา
หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่วนที่ 2
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PY211 General Psychology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยา พฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ
การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
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สษ. 212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
EL 212 English for Job Applications
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ สษ.172
ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เรียนรู้การอ่านประกาศสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งเพิ่มพูนคําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการสมัครงาน
2. วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วท.111 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
SC111 Biology 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชีววิทยาเบื้องต้นของสัตว์ โครงสร้างและกระบวนการทํางานเพื่อการดํารงชีพของสัตว์ตั้งแต่ระดับ
โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ ถึงระดับชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกในการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การจัดจําแนกสัตว์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ พฤติกรรม วิวัฒนาการ
และนิเวศวิทยา
ของสัตว์
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ วท.111
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชา วท.111

1 (0-3-0)

วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ออร์บิทัล
เชิงอะตอมและเชิงโมเลกุล รูปร่างโมเลกุล สารประกอบเชิงซ้อน เคมีนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี ปริมาณสัมพันธ์
สถานะของสาร ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สารละลายและคอลลอยด์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์เคมี
จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และเคมีสิ่งแวดล้อม
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.123
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.123

1 (0-3-0)

วท.136 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
SC136 Physics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ การประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
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วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
1 (0-3-0)
SC186 Physics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน การเคลื่อนที่ กระจกและเลนส์ คลื่นเสียง
สนามไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กฎของก๊าซ และฟิสิกส์ยุคใหม่
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
PP281 Fundamental Anatomy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย พร้อมทั้งหน้าที่การทํางานและ
ความสัมพันธ์ของกระดูก ข้อต่อ, เอ็น, กล้ามเนื้อ, เส้นประสาทและเส้นเลือดที่มาเลี้ยง
กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
PP282 Basic Physiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หน้าที่การทํางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย รวมถึงการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นภายนอกที่ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
PP283 Exercise Physiology for Sports Science
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งในขณะออกกําลังกาย และผล
จากการฝึกในระยะยาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบต่างๆของร่างกายต่อการออกกําลังกาย
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 (0-2-2)
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports Science
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งในขณะออก
กําลังกาย และผลจากการฝึกในระยะยาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบต่างๆของร่างกายต่อการ
ออกกําลังกาย
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1 (1-0-2)
PP285 Basic Human Biomechanics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์เชิง
เส้นและเชิงมุม
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กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1 (0-2-2)
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการศึกษาหลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2 (2-0-4)
PP291 Sports Hygiene
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดูแลสุขอนามัยของนักกีฬา การจัดสถานที่เก็บตัว และสถานที่ฝึกซ้อมให้ถูกสุขลักษณะ การทํา
ความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวและส่วนกลางที่เหมาะสม
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2 (1-2-3)
PP292 Fitness Equipments and Tests
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูป แบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ ง ทางห้อ งปฏิ บั ติ ก าร และภาคสนาม และเครื่ อ งมื อ ที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
2 (2-0-4)
PP381 Sports Biomechanics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ชี ว กลศาสตร์ พื้ น ฐานของการเคลื่ อ นไหวแบบต่ า งๆ โมเมนตั ม จลนศาสตร์ แ ละ
จลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม สําหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในกีฬา
ประเภทต่างๆ
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
1 (0-2-2)
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักชีวกลศาสตร์พื้นฐานของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ โมเมนตัม จลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม สําหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะใน
กีฬาประเภทต่างๆ
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
2 (2-0-4)
PP391 Motor Control and Performance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของการควบคุมการเคลื่อนไหว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวและ
สมรรถภาพทางกาย การฝึกที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการเคลื่อนไหว
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กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
2 (2-0-4)
PP491 Sports Injury and Prevention
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาเหตุและกลไกการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน ชนิดของการบาดเจ็บ การ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหลังมีการบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บที่เหมาะสม
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท.111 วท.161 และ วท.123
Prerequisite: Have earned credits SC111, SC161 and SC123

3 (3-0-6)

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม ของสารชีว
โมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก การทํางานของเอนไซม์และฮอร์โมน กระบวนการขนถ่าย
อิเล็กตรอนการสังเคราะห์ ATP และการผลิตพลังงาน การควบคุมการแสดงออกของยีน ตลอดจนเทคนิคต่างๆทางชีวเคมี

วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
วฬ.211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN211 Track and Field
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.212 ว่ายน้ํา
1 (0-2-1)
SN212 Swimming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬากรีฑาว่ายน้ํา สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาว่ายน้ํา และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN213 Football
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มรรยาท สําหรับนักกีฬาฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN214 Basketball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN215 Rugby
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
SN216 Volleyball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN217 Baseball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN218 Futsal
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาฟุตซอล
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
SN219 Softball
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาซอฟท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาซอฟท์บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN220 Tennis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนัก กีฬาเทนนิส
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN221 Badminton
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN222 Table Tennis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN241 Introduction to Sports Science
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การ ความรู้ พื้ น ฐาน ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการกีฬาและสาธารณสุข วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
การกีฬาในปัจจุบันและอนาคต
วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
SN242 Nutrition for Sports Science
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักโภชนาการและโภชนาการแบบต่างๆ ชนิดและคุณค่าของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร
การประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มบุคคลต่างๆ โภชนาการสําหรับกีฬาประเภทต่างๆ เภสัชโภชนา การประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมสมรรถภาพ
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
1 (0-2-2)
SN311 Life Saving and Water Safety
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประโยชน์ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการดู แ ละรั ก ษาความปลอดภั ย ทางน้ํ า การช่ ว ยชี วิ ต คนตกน้ํ า
การช่วยเหลือคนจมน้ํา
วฬ.312 เรือพาย
1 (0-2-1)
SN312 Rowing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ าเรื อ พาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเรือพาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.313 กระโดดน้ํา
1 (0-2-1)
SN313 Diving
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬากระโดดน้ํา สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬากระโดดน้ํา และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.314 โปโลน้ํา
1 (0-2-1)
SN314 Water Polo
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาโปโลน้ํา
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาโปโลน้ํา และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.315 มวยสากล
1 (0-2-1)
SN315 Western-Style Boxing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬามวยสากล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬามวยสากล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.316 ยูโด
1 (0-2-1)
SN316 Judo
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ ายู โ ด
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬายูโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.317 เทควันโด
1 (0-2-1)
SN317 Tae-kwon-do
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาเทควันโด สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเทควันโด และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 318 คาราเต้
1 (0-2-1)
SN318 Karate
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนัก กีฬาคาราเต้
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาคาราเต้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.319 ฟันดาบ
1 (0-2-1)
SN319 Fencing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาฟันดาบ
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาฟันดาบ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-1)
SN320 Self Defense
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.321 โบวลิ่ง
1 (0-2-1)
SN321 Bowling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ าโบวลิ่ ง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาโบวลิ่ง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.322 ยิงธนู
1 (0-2-1)
SN322 Archery
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัก ษะพื้น ฐานสํ า หรับ นัก กีฬ ายิ ง ธนู
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บและความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬายิงธนู และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.323 ยิงปืน
1 (0-2-1)
SN323 Shooting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ ายิ ง ปื น สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬายิงปืน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.324 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
SN324 Golf
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ ากอล์ ฟ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬากอล์ฟ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.325 เปตอง
1 (0-2-1)
SN325 Pe-tanque
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ าเปตอง สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาเปตอง และการเก็บรักษาอุปกรณ์
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วฬ.326 หมากกระดาน
1 (0-2-1)
SN326 Board Games
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาหมากกระดาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาหมากกระดาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.327 จักรยาน
1 (0-2-1)
SN327 Cycling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ าจั ก รยาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาจักรยาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.328 โยคะ
1 (0-2-1)
SN328 Yoga
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักโยคะ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย สําหรับนักโยคะ
และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.329 นันทนาการ
1 (0-2-1)
SN329 Recreation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักนันทนาการ เป้าหมายทางสุขภาพ การจัดนันทนาการในสภาพแวดล้อมต่างๆ
และกลุ่มคนวัยต่างๆ
1 (0-2-1)
วฬ.330 การเพาะกาย
SN330 Body Build
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักเพาะกาย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย สําหรับนัก
เพาะกาย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.331 มวยไทย
1 (0-2-1)
SN331 Muay Thai
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทั ก ษะพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก กี ฬ ามวยไทย สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็ บ และความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬามวยไทย และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
SN332 Ta-kraw and Se-pak Ta-kraw
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยกฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ และการเก็บรักษาอุปกรณ์

34
วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์
1 (0-2-1)
SN333 Aerobic Dance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะพื้นฐานสําหรับนักกีฬาแอโรบิกด๊านซ์ สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาแอโรบิกด๊านซ์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.334 ลีลาศ
1(0-2-1)
SN334 Social Dance
ทักษะพื้ นฐานสํ าหรั บนั ก กี ฬาลี ลาศ
สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภั ย
กฏ กติกา มรรยาท สําหรับนักกีฬาลีลาศ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
SN341 Exercise Prescription for Health
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย โดยใช้ความรู้ทางสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ที่ใช้ในการออกกําลังกาย กลไกการเปลี่ยนแปลง ผลดีของการออก
กําลังกายต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้ฝึกคนทั่วไปและผู้ป่วยให้มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีขึ้น
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN342 Basic Sports Psychology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาทางการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจและสมรรถภาพทางกาย
ความเครียด ความวิตกกังวล การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล การฝึกสมาธิในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ความร่วมมือในทีมกีฬา เทคนิคการสื่อสาร การทดสอบ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะ
ทางจิตวิทยา
วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
2 (2-0-4)
SN351 Basic Principle of Sports Coaching and Teaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก และวิ ธี ก ารในการถ่ า ยทอดความรู้ เทคนิ ค ในการถ่ า ยทอดความรู้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสอน
ลักษณะและพฤติกรรมของนักกีฬา ปัญหาในการฝึกซ้อมและวิธีการแก้ไข วิธีการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือใน
การฝึกซ้อม
วฬ.352 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
2 (1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
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วฬ.353 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
2 (1-2-3)
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.354 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
2 (1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑาให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและความสามารถของ
นักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.355 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
2 (1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กแก็ตให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พื้ น ฐานทางด้ า นชี ว กลศาสตร์ สรี ร วิ ท ยาการออกกํ า ลั ง กาย ลั ก ษณะและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหว รู ป ร่ า งและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1 (1-0-2)
SN371 Research in Sports Science 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น กระบวนการในการสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การวางแผนงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย
3 (0-12-0)
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
SN372 Sports Field Work 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กี ฬ าและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
SN401 Law and Ethics in Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณด้านการกีฬา

1 (1-0-2)
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วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
SN441 Sports Medicine
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของเวชศาสตร์การกีฬา หลักการ ความรู้พื้นฐาน ศึกษาบทบาทของเวชศาสตร์การกีฬา
กับการกีฬาและสาธารณสุข วิวัฒนาการของเวชศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์การกีฬาในผู้ที่ออกกําลัง
กายและนักกีฬาทั้งในภาวะปกติและได้รับการบาดเจ็บ เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติทั้งร่างกายและจิตใจ
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น
2 (2-0-4)
SN442 Drug and Doping Agents
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดและหลักการใช้ยาทางกีฬา และการบาดเจ็บ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียง
ของการใช้ยาต่อสมรรถภาพการฝึกและการแข่งขันกีฬา ชนิดของสารกระตุ้นและสารต้องห้ามทางการกีฬา ผลกระทบ
และผลข้างเคียงของสารกระตุ้นและสารต้องห้ามทางการกีฬา
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
2 (1-2-3)
SN451 Sports Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
วฬ.452 เทคโนโลยีการสื่อสารทางกีฬา
2 (2-0-4)
SN452 Communication Technology in Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาในการสื่อสารและวิธีการ
แก้ไข รูปแบบและวิธีการในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
วฬ.453 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
2 (1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่างและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
วฬ.454 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ํา
2 (1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ําให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พื้ น ฐานทางด้ า นชี ว กลศาสตร์ สรี ร วิ ท ยาการออกกํ า ลั ง กาย ลั ก ษณะและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหว รู ป ร่ า งและ
ความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา

37
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2 (2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการดูแลและดําเนินการจัดการแข่งขัน รูปแบบและประเภทของกีฬา วิธีการและกลยุทธ์ใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน หลักการบริหารและการจัดการศูนย์กีฬาและธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา ทิศทางและนโยบายทางการกีฬา อุปสงค์และอุทาน การวิเคราะห์ทางการตลาด การ
แข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 (0-2-2)
SN471 Seminar in Sports Science
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกและพัฒนาทักษะการนําเสนอข้อมูลและการอภิปรายทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ออกกําลังกายที่มีความทันสมัย
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1 (0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วฬ.371
Prerequisite: Have earned credits of SN371
ฝึ ก ฝนทั ก ษะในการทํ า งานวิ จั ย และทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ตามโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ นํ า เสนอ
การนําเสนอผลงานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา2
3 (0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วฬ.372
Prerequisite: Have earned credits of SN372
การเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กี ฬ าและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ
3.1.6 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General subjects
Part 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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.
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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 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
environments. Current issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics
and human values.
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
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.
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มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
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.
ท.161 การใช้ภาษาไทย
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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
Prerequisite: Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and
unable to enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for
Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits
and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of
four basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
Prerequisite : Have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop
students’ English proficiency at a higher level.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
Prerequisite: Have earned credits of EL171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a
more sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing.
Part 2
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.
มธ.155 สถิติพนื้ 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.
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
EL212 English for Job Applications
Prerequisite: Have earned credits of EL 172
Practising English communicative skills relating to job applications, reading job
openings from various sources, writing application letters and résumés, practising job interviews,
enlarging vocabulary and expressions used in job application.
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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 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
Prerequisite: SC111 or concurrent
Laboratory approaches in Biology 1.

1 (0-3-0)

วท.123 เคมีพื้นฐาน
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 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-0)
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
Prerequisite: Have taken SC123 or taking SC123 in the same semester
Experiments related to contents in SC123.
วท.136 ฟิสิกส์
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 ปฏิบัติการฟิสิกส์
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.
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Basic health science subjects
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
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.
3 (2-2-5)
กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน
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 สรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
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 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
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 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
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 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
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.
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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.
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
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 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
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 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
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 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
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.
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ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
3(3-0-6)
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences
Prerequisite: Have earned credits of 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;
functions of enzymes and hormones; electron transport, ATP synthesis and energy production;
regulation of gene expression and various biochemical techniques.
Sports and Exercise Science subjects
วฬ.211 กรีฑา
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 ว่ายน้ํา
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 รักบี้ฟุตบอล
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 วอลเลย์บอล
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 ซอฟท์บอล
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.
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.
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วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
SN241 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 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
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 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
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 เรือพาย
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 กระโดดน้ํา
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.
วฬ.314 โปโลน้ํา
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.
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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 ฟันดาบ
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.
วฬ.320 การต่อสู้ป้องกันตัว
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.
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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 ยิงปืน
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 กอล์ฟ
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.
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.
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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.
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
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 แอโรบิกด๊านซ์
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.

50
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 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
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.
วฬ.351 หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ
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.
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วฬ.353 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
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.
วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 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 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา 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 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
SN401 Law and Ethics in Sports
Prerequisite: None
Rules, acts, laws and ethics in sports.

1 (1-0-2)
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วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
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.
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ํา
2 (1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
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.
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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 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
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.
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1 (0-2-2)
SN472 Research in Sports Science 2
Prerequisite: Have earned credits of SN371
Skill practice in research and hypothesis testing on research proposal. Research
finding presentation and research report writing.
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา2
3 (0-12-0)
SN473 Sports Field Work 2
Prerequisite: Have earned credits of SN372
Learning and practice in sports field work and sports science for developing
professional working skills.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3669800183xxx

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชวนพิศ บุญเกิด

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด

2.

3101800227xxx

อาจารย์

พรรษา อมรมงคล

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

2551
2547

3.

3200100344xxx

อาจารย์

ผ่องพรรณ ตันติพูล

วท.ม.
วท.บ.

กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552
2549

4.

3102002491xxx

อาจารย์

กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

วท.ม.
วท.บ.

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2548

5.

3319900058xxx

อาจารย์

ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

วท.ม.
วท.บ.

เวชศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545
2541

ลําดับ

เลขประจําตัวประชาชน

1.

ลําดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2548
2545
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3.2.2 อาจารย์ประจําที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

1.

3101701984xxx

รองศาสตราจารย์

พิมพ์อําไพ เวนเซล

2.

3409900168xxx

อาจารย์

ดร.พัชรี คุณค้ําชู

3.

3102201801xxx

อาจารย์

ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

4.

3749900240xxx

อาจารย์

จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

5.

3199800091xxx

อาจารย์

นพวรรณ จารุสุสินธ์

6.

3809900558xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

7.

3102001323xxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปิยาภา แก้วอุทาน

8.

3100602525xxx

อาจารย์

ดร.สันทณี เครือขอน

9.

3101501284xxx

อาจารย์

สุขวิดา มโนรังสรรค์

ภ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D

สรีรวิทยา
กายภาพบําบัด
ประสาทวิทยาศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์
กายภาพบําบัด
Physiotherapy

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

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยา
กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The University of Melbourne,
Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2522
2518
2548
2540
2535
2551
2542
2539
2549
2545
2549
2546
2551
2540
2533
2548
2545
2553
2544
2541
2541
2538

56
ลําดับ

เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

10.

3102000701xxx

11.

สาขาวิชา

อาจารย์

ศิรินาถ เลียบศิรินนท์

3100901903xxx

อาจารย์

ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

12.

3319900058xxx

อาจารย์

ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

13.

3669800183xxx

อาจารย์

ชวนพิศ บุญเกิด

14.

3400101294xxx

อาจารย์

ปรียาภรณ์ สองศร

15.

3102002491xxx

อาจารย์

กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

16.

3200100344xxx

อาจารย์

ผ่องพรรณ ตันติพูล

17.

3101800227xxx

อาจารย์

พรรษา อมรมงคล

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

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
ชีวเวชศาสตร์(สหสาขาวิชา)
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
เวชศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยา
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
กายภาพบําบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบําบัด
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด

18.

5100900050xxx

อาจารย์

สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

วท.ม.
วท.บ.

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2544
2541
2554
2545
2541
2545
2541
2548
2545
2550
2547
2551
2548
2552
2549
2551
2547
2553
2548

57
3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1.

อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

2.

อาจารย์วัชระ สอนดี

3.

พต.หญิง อังคณา ตันไพบูลย์

4.

นางสาวธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย

5.

อาจารย์บวรลักษณ์ ทองทวี

6.
7.

อาจารย์หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล
อาจารย์ชลชัย อานามนารถ

8.

อาจารย์มนต์ชัย

9.

อาจารย์อัมพิกา นันท์บัญชา

10.
12.

อาจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
อาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

13.

น.ส.นีรนุช ฉันตระกูลโชติ

โชติดาว

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.S
B.N.S..
D.D.S.
บธ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ร.บ.

สาขาวิชา
Sports Science
Physical Therapy
กายภาพบําบัด
พลศึกษา
พลศึกษา
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบําบัด เกียรตินิยมอันดับ 2
เวชศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด
(Sports Medicine)
Faculty of Nursing Prince
Doctor of Dental Surgery
M.B.A.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กายภาพบําบัด
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชีววิทยา
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Georgia State University
Georgia State University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chulalongkorn University
Prince of Songkla University
Mahidol University
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2548
2542
2535
2551
2547
N/A
N/A
2548
2544
N/A
N/A
N/A
2548
2536
N/A
N/A
N/A
N/A
2528
N/A
N/A
N/A
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

14.

นายธนาวุฒิ อาจกิจโกศล

15.

นายชัยเฉลิม นากสวาสดิ์

16.
17.
18.

นายอรรถวิบูลย์ คําปันศักดิ์
นายธนกร เนื่องคํามา
นายนพภคุณ ทาทิพย์

19.
20.

นายอมร ธีญะวุฒิ
นายชัยยุทธ์ เสรีรัฐ

คุณวุฒิ
M.Sc
B.Sc.
สายดําดั้ง 6
สายดําดั้ง3
สายดําดั้ง 1
กศ.บ.
บธ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
Sport Medicine
Physical Therapy
เทควันโด
ฮับคิโด
ฮับคิโด
Taekwondo, Hapkido, Nunchaku
พลศึกษา
บริหารธุรกิจ(กีฬา)
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
สถาบันเทควันโดโลก
สมาคมฮับคิโดเกาหลี
สมาพันธ์ฮับคิโดโลก
korea
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูนครปฐม
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2550
2546
N/A
N/A
N/A
2009
2526
2553
2548
2528
2536
2526
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย แก่บุคคล
ครอบครัว และชุมชน
4.1.2 สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการด้านที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.1.3 สามารถทํางานเป็นทีมในการให้บริการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในบทบาท
ผู้นําทีมและสมาชิกทีม
4.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยใช้ความรู้ ทาง
เทคโนโลยีทางการกีฬาเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานจากการสังเกต การ
ประเมิ น สภาพ การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบบนพื้ น ฐานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย
4.1.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเอื้ออาทร เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่าง
เท่าเทียมกัน
4.1.7 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.8 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.9 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปี
3
4

ภาคการศึกษา
ฤดูรอ้ น
2

รายวิชา
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 2

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นปี
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
3 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา 1
4 การฝึกประสบการณ์ด้านการกีฬา 2

จํานวนชั่วโมงและตารางสอน
3 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง (12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
3 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง (12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 และ 2 เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้
ศึกษาวิธี การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนา
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และสามารถเขียนผลงานเพื่อการเผยแพร่ได้
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5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี
3
4

ภาคการศึกษา
2
1

รายวิชา
วฬ.371 การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วฬ.472 การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

5.4 จํานวนหน่วยกิต
- วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 จํานวน 1 หน่วยกิต
- วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 จํานวน 1 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 2-3 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
5.2.3 จัดชั่วโมงการให้คําปรึกษาโครงการวิจัย จากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานําเสนอโครงร่างการวิจัยด้วยวาจาต่อคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.5.5 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยด้วยวาจาต่อคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและการ
ประเมินผล
5.5.6 นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ประจําวิชาและนักศึกษาร่วมกันกําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลตามวัตถุประสงค์รายวิชา
5.6.2 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจําวิชาทุกคน ซึ่งเข้าร่วมฟังการนําเสนอ
ผลการศึกษา
5.6.3 คณาจารย์ เข้าฟังการนําเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษา
5.6.4 อาจารย์ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณาจารย์ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้านบุคลิกภาพ
และการมีวินัย
- ด้านภาวะผู้นําและการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- มีจิตอาสา

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวในสังคมในวิชาต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนตรงเวลา ส่งรายงานตามที่กําหนด
- มีความสม่ําเสมอในการทํางานและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การทํางานเป็นกลุ่มซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นําและรู้จักการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นในวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรและการฝึกปฏิบัติงาน
- มีการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ โดยนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน โดยกําหนดให้นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 วิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความเป็นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวินัย
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1)เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม
(5) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม
(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
(11) แฟ้มสะสมงาน
(12) กรณีศกึ ษาการเป็นแบบอย่างทีด่ ีของวิชาชีพต่างๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
(14) กําหนดชัว่ โมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
-ก่อนเรียน
-ระหว่างเรียน
-หลังการเรียน/กิจกรรม
(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทําบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม
(5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามกําหนด
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้ เรียนและการส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
(9) ประเมินโดยใช้การสังเกต
(10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถนําความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆที่เกีย่ วข้องสัมพันธ์กัน
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(4) การทําแผนที่ความคิด
(5)ให้มกี ารคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
(6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(7) การทํารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้
(9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ
(3) การทํารายงาน/การค้นคว้า
(4) การส่งงานและการนําเสนองาน
(5) การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) แบบฝึกหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทํารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(9) การทํารายงานและการนําเสนองาน
(10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
(11) การทํารายงานและการนําเสนองาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน้นผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดที่ได้เรียน
(3) การระดมสมอง
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(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
(6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทําโครงงาน (project-based learning)
(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์
(11) บรรยาย/อภิปราย
(12) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม
(13) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14) การมอบหมายงาน
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การนําเสนอรายงาน
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกีย่ วกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
(8) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์
- ก่อนเรียน
- ระหว่างเรียน
- หลังการเรียน/กิจกรรม
(9) การประเมินจากรายงาน
(10) การประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็นผู้นําและกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งทีถ่ ูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้ทํางาน/โครงงานกลุม่
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้นํา
(4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
(5) ให้ความรู้เกีย่ วกับการพึง่ ตนเอง
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(6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
(9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน
(10) สอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพ
หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้นํา และผู้ตามในในบทบาท
ภาวะผู้นํา และผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการคิดคํานวณ
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย /อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การนําเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรียน
(5) การนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคํานวณ จากการยกตัวอย่าง
(7) การกําหนดสถานการณ์จําลองในการทําโครงการ
(8) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
(9) การทําวิจัย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
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(3) การนําเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
(5) การทํารายงาน/โครงงาน
2.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่ สารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สาขาวิชาเคมี
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมีสาขาต่างๆ
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
เคมีได้
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเคมี
(4) มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างเคมีไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่ สารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
2. ด้านความรู้
(2.1) ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(3.1) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างฟิสิกส์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างฟิสกิ ส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 วิชาบังคับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของ
ผู้อ่นื ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

68
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการ
ดํารงชีวิต
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินในระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง คณาจารย์ ผู้ใช้บริการ และชุมชน โดยใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
(2) มีความเข้าใจ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และกรณีศึกษาตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
กลุ่ม
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียน
และการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์กรณีปัญหา
ทางการกีฬา การทําโครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา และการนําเสนอด้วยวาจา เป็นต้น
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลังกายได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถประเมินข้อมูล แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย รวมถึงปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้ข้อมูลที่ได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางกีฬาและสุขภาพ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
การจัดทําโครงการ เป็นต้น
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3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธี เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศกึ ษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางการกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) มีความรับผิดชอบและรู้จักวิธีการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
4.2

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ
(1) เน้นการสอนที่ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ
และผู้ร่วมทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาและทีมสุขภาพอื่น ๆ
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและ
ผู้ตาม
(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นํา
หลากหลายสถานการณ์ทั้งกับบุคคล และสังคม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีการ
ประเมินหลายด้าน ดังนี้
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นําตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตามประสบการณ์การ
เรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(2) สามารถใช้ทักษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การ
ฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีการกีฬาและมีการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝึก
ทักษะการนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่นําเสนอ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้ความสําคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด
การเขียน
(2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงานกรณีศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การศึกษาวิจัย การค้นคว้าอิสระ
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) มีความสามารถด้านทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้อย่างถูกต้อง
(2) มีทักษะการเป็นผู้นําการกีฬาและการออกกําลังกาย สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี
แก่ตนเองและผู้อื่น
(3) มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายวิธี โดยเน้นที่ขั้นตอนการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาตั้งแต่การให้สังเกตการณ์สาธิต การฝึกหัดและการปฏิบัติภายใต้การแนะนําของคณาจารย์ผู้สอน จนถึงการปฏิบัติ
อย่างเป็นอิสระ ได้แก่
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(3) การแสดงบทบาทสมมติ
(4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง
(5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานประกอบการทางสุขภาพ เช่น สถานออกกําลังกาย
ตลอดจนสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ มีวิธีจัดการ
เรียนการสอนโดย การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและหลังปฏิบัติงาน การดูแลผู้รับบริการรายบุคคล และรายกลุ่ม
(6) การทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคณาจารย์
6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
เป็นการประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ใช้บริการ เช่น
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์จําลอง กรณีศึกษา
(2) การสังเกตการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานออกกําลังกาย สนามฝึกซ้อม และ
สนามแข่งทั้งของภาครัฐและเอกชน
(3) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จาก ผู้ใช้บริการและ คณาจารย์
(4) การสอบปฏิบัติการใน ห้องปฏิบัติการ
(5) การสอบปฏิบัติการ ภาคสนามเช่น ในสถานออกกําลังกาย สนามฝึกซ้อม และสนามแข่ง
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(6) ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 วิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความเป็นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวินัย
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
3.1.2 ความรู้
(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถนําความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็นผู้นําและกล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งทีถ่ ูกต้อง
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการคิดคํานวณ
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล
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3.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา)
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
(1.2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
(1.3) ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
(1.4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(1.5) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่ สารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
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สาขาวิชาเคมี
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
(1.2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมีสาขาต่างๆ
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
เคมีได้
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเคมี
(4) มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
(1.3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างเคมีไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
(1.4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(1.5) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสือ่ สารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอืน่ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
(1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
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(1.2) ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์
(1.3) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรูท้ างฟิสิกส์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(1.4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(1.2) ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ปญ
ั หา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพือ่ สื่อสารความรู้ทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 วิชาบังคับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สุจริต เสียสละ
และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3.2 ความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
(2) มีความเข้าใจ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกีย่ วข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
3.3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ทักษะ และความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลังกายได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถประเมินข้อมูล แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย รวมถึงปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้ข้อมูลที่ได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) มีความรับผิดชอบและรู้จักวิธกี ารเรียนรู้ ซึง่ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
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3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษา
ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(2) สามารถใช้ทักษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ การสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
(1) มีความสามารถด้านทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาได้อย่างถูกต้อง
(2) มีทักษะการเป็นผู้นําการกีฬาและการออกกําลังกาย สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่
ดีแก่ตนเองและผู้อื่น
(3) มีทกั ษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
1

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่วนที่ 1
-หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
-หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
-หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2

3

4

5

 

๓. ทักษะทาง
ปั ญญา

๒. ความรู้

6

1

2



3

๕. ทักษะการ
๔. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและ
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

4

1

2

 

3

4

1

 

2

3



4

5

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
1

คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
มธ.152 หลักพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ ภาษาไทย

2


 

3

4

5



๓. ทักษะทาง
ปั ญญา

๒. ความรู้

6

1

2

3

4

1

  
 

๕. ทักษะการ
๔. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและ
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

2


3

4

1

2

3

 



           

 



           

 



  



5

1

   

     

   

4

     

2

3

4
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๑. คุณธรรม จริ ยธรรม

รายวิชา
1

หมวดภาษาต่างประเทศ 1
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 3
ศึกษาทัว่ ไปส่วนที่ 2
จ.211 จิตวิทยาทัว่ ไป
มธ.155 สถิติพื ้นฐาน
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน

2

3

4

5

๓. ทักษะทาง
ปั ญญา

๒. ความรู้

6

1

2

3

๕. ทักษะการ
๔. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและ
บุคคลและความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชีววิทยา)
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รายวิชาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
วท.111 ชีววิทยา 1
วท.112 ชีววิทยา 2

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

2

3




O

O

O

4

O

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

5

1

2



O



O

3

4

1

2

O
O

O

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และรับผิดชอบ
3
1 2

1

2

3

4
O

O
O

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี

O

O
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์
2.
ความรู
้
รายวิชา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคล
และรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

O
O
O
วท.123 เคมีพื ้นฐาน



O
วท.173 ปฏิบตั ิการเคมีพื ้นฐาน

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
1

2

O

O
O

3

4

O

81
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
รายวิชา

3. ทักษะทางปั ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
รับผิดชอบ
และเทคโนโลยี

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

วท.136 ฟิ สิกส์













O





O

วท.186 ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์





















วิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สกิ ส์

82

83

84

85

86

87
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ข้อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่
2.4 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาฯหรือคณะกรรมการวิชาการที่ภาควิชาฯ
แต่งตั้ง
2.1 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาซึ่งผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน เป็นผู้รายงานว่า
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะความรู้ที่เรียน และนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่
2.2 ตรวจสอบจากรายงานหรืองานอื่น ๆ จากรายวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดโดยอาจารย์ประจําวิชานั้น ๆ
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ ต่ํ า กว่ า
127 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ และ ภาควิชา ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําต่าง ๆ แก่อาจารย์
ใหม่
1.2 จัดกิจกรรมให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจการบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต้อง
ปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้ง
มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- คณาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของ
รายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลต่อไป
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- อาจารย์ประจําหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- ส่งเสริมให้คณาจารย์นํานักศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้จากชุมชน สถานออกกําลังกาย ตลอดจนสนามฝึกซ้อม
และสนามแข่งขัน ทั้งของภาครัฐและเอกชน
- ส่งเสริมการทําวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ ผลงานวิจัย เป็นต้น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําภาควิชา และผู้บริหารในระดับภาควิชาหรือระดับคณะ โดยมีหัวหน้าภาควิชาและคณบดีเป็น
ผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วาม
ทั น สมั ย และได้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

2. ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ชี พ
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายใต้ ก ารดู แ ลแนะนํ า ของ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และได้ คุ ณ ภาพ โดยมี ก ารพิ จ ารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยนํา
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
เปรียบเทียบ
2. พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค คลากร
ภายในภาควิชาโดยการอบรมสัมมนา
เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
รั ก ษา วิ ธี ก ารสอนหรื อ เทคนิ ค การ
รักษาใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. จั ด การเรี ย นการสอนให้ มี ก าร
ฝึกงานทางวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์จริงในการทํางาน
4. มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี
5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร จ า ก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกทุก 5 ปี

การประเมินผล
1. หลักสูตรผ่านการรับการรับรอง
จาก สกอ.
2. ร้ อ ยละ 80 ของอาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากรภายในภาควิ ช ามี ก าร
เข้ า ร่ ว มอบรมสั ม มนา นํ า เสนอ
ผ ล ง า น ฝึ ก อ บ ร ม ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ

3. คะแนนการฝึกงานในแต่ละครั้ง
ของนักศึกษาได้ไม่ต่ํากว่า 2.00

4. ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและความพึงพอใจในการ
ดําเนินการของนักศึกษาในแต่ละปี
5. ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง
ภายในและภายนอก
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นํา
ในทางวิชาการและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตาม 7. ติ ด ตามนักศึกษาเพื่ อ ติ ด ตาม
หลักสูตรอย่างน้อย 80%
ความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข

การประเมินผล
6.จํานวนและรายชื่อของคณาจารย์
ประจําที่ มีผลงานทางด้านวิชาการ
ประสบการณ์หรือนวัตกรรม
7. จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ผู้บริหารภาควิชากายภาพบําบัด จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี จากเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีการแบ่งหมวดรายจ่ายดังนี้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อให้
ครอบคลุมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในภาควิชา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหนังสือ ตํารา วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
จาก ห้ อ งสมุ ด นงเยาว์ ชั ย เสรี และหนั ง สื อ ตํ า รา วารสาร สาขาวิ ช าอื่ น ๆ จากห้ อ งสมุ ด สาขาอื่ น ๆ ในสั ง กั ด
สํานักหอสมุ ด ณ ศูนย์รั ง สิต คือ หอสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษ ยศาสตร์ และสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) และวิทยาเขตท่าพระจันทร์ คือ หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทร
วิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อีกทั้งห้องสมุดบุญชู
ตรีทอง ที่ศูนย์ลําปาง และ ห้องสมุดศูนย์พัทยา โดยใช้บัตรสมาชิก (บัตรนักศึกษา) ใบเดียวกัน และบริการ Book
Delivery ยืม-คืนหนังสือต่างวิทยาเขต
สํานักหอสมุ ด ได้บอกรั บฐานข้อมู ลออนไลน์ด้ วยงบประมาณของสํา นักหอสมุด และด้วยงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ สืบค้นจาก http://library.tu.ac.th หรือ http://search.library.tu.ac.th
click เลือก E-resources และ online databases
อนึ่ง ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยบริการยืมหนังสือ (Inter Library Loan :
ILL) และบริการสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด (Document delivery : DD) จากห้องสมุดอื่น ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
หนังสือ ณ มกราคม 2555
ภาษาไทย
จํานวน
24,318
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
จํานวน
24,391
เล่ม
รวมจํานวน
48,709
เล่ม
วารสาร ปี 2555 / 2012
ภาษาไทย
จํานวน
150
ชื่อเรื่อง
ภาษาต่างประเทศ *
จํานวน
153
ชื่อเรื่อง
รวมจํานวน
303
ชื่อเรื่อง
* ประมาณเฉพาะที่จ่ายเงินบอกรับตัวเล่ม ( Printed version +online/ online only 1 title)
E-resources / online databases http://library.tu.ac.th หรือ http://search.library.tu.ac.th
รายชื่อฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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1 .Annual Review ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มของสํานักพิมพ์
Annual Reviews จํานวน 32 เรื่องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
2. The Cochrane Library. ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine)
และการวิเคราะห์ Systematic analyaisi เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
3.CINAHL Plus with Full Text ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและวารสารฉบับเต็มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และสหเวชสาสตร์
4. McGraw-Hill's 'AccessMedicine' ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการทางการแพทย์
5. McGraw-Hill's 'AccessSurgery' ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์
และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
6. MDConsult Core Collection ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ รวบรวม วารสาร และตําราทางการ
แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
7. Nature (journal in Nature Publishing Group) ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จํานวน 8 ชื่อ ได้แก่ Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Nature Genetics, Nature
Immunology, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Neuroscience และ Nature Structural and
Molecular Biology
8. OVID ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสํานักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง
เช่น Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ ในปี 2012 สํานักหอสมุดบอกรับ Total Access (240 กว่าชื่อ)
9. Oxford Journals วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ 180 ชื่อเรื่อง
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
10. SAGE Journals Online คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบัน
ย้อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต้ High wire Press
พัฒนาโดย Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม
11. ScienceDirect คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จํานวนกว่า 1,800 ชื่อ
โดยสํานักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสํานักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จํานวนกว่า
6.2 ล้านระเบียบ สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
12. Thieme Electronic Book Library ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ ของสํานักพิมพ์ 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 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง
ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
15. Wiley Online Library ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะวารสารที่บอกรับเท่านั้น
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุด ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์จะ
เป็นผู้จัดสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติการ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รฯ จะสํ า รวจความเพี ย งพอของทรั พ ยากรการเรีย นการสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาและทําการกําหนดของบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร์
เป้าหมาย
1.มีงบประมาณที่สนับสนุน
การศึกษาที่เพียงพอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. ใช้ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ผ่านมา 1.ติ ด ตามสรุ ป การใช้ ง บประมาณ
ประกอบการจัดงบประมาณในปีถัดไป เทียบกับงบฯ ที่ตั้งไว้

2.มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ พี ย ง พ อ 2.ใช้ข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าใน 2.
ติดตามสรุปการใช้วัสดุและ
ต่อจํานวนนักศึกษา
แต่ละปีมาประกอบการวางแผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์เทียบกับจํานวนที่มีอยู่และ
วัสดุและครุภัณฑ์
ประมาณการณ์ที่ตั้งไว้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรฯ
และคณาจารย์ผู้สอนจะมีการประชุมร่วมกันในการติดตามและ
การทบทวนหลักสูตร แจ้งแก่คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสอนรายวิชาต่างๆ หรือเพื่อเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาในการทําโครงงานวิจัยหรือกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ
หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่มีความจําเพาะเฉพาะด้าน ทั้งนี้การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
วิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของคณะในการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจําปี
เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.3 คณะมีการส่งเสริม โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจําปี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
ทํางานวิจัย หรือทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่
5.1.2 คณะแต่งตั้งอาจารย์ประจําชั้นทุกชั้นปี
5.1.3 มีแฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความต้องการในการขอคําปรึกษาและความก้าวหน้าของ
นักศึกษา
5.1.4 จัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้คําปรึกษา
ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรือการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้โดยตรง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาสามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
5.2.2 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการประเมินและการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลทั่วไป พบว่ายังมีความต้องการบุคลากร ที่มี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา อีกทั้งสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา เป็นผู้ฝึกสอนและ / หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการกีฬาได้ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬาจะจัดให้มีการสํารวจความต้องการของทั้งในภาครัฐและเอกชนหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มาประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ข้อ
1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง วิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาค และอาจนําผลการประเมินโดยนักศึกษามา
ประกอบการพิจารณา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีระบบการประเมินทักษะในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน และคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสาร
คําสอนของอาจารย์ ทุกด้าน ทั้งด้าน การถ่ายทอดความรู้ การใช้สื่อการสอน การสอน การตรงต่อเวลา คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิต คณาจารย์ประจํา ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้กําหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ ด้าน จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะทําเพื่อต่อเนื่องทุกปี ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทําทุก 5 ปี
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (จําแนกตามรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร)
งานวิจัย
ลําดับ

รายนามอาจารย์

งานวิจัย

1

อ.ชวนพิศ บุญเกิด

1. ชวนพิศ บุญเกิด , ธัญยา นาคประเสริฐ, ขวัญจิต จินะกาศ (2554)
การสูญเสียการรับรู้ข้อเข่าและความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอและเหยียด
ข้อ เข่ าในนั กกี ฬ าฟุต บอลไทยที่ไ ด้รั บการผ่า ตัด เปลี่ย นเอ็น ไขว้ห น้า ข้ อ
เข่า. ธรรมศาสตร์เวชสาร .ปีที่ 11 ฉบับที่ 1; เมษายน-มิถุนายน. 203209.
2. ชวนพิศ บุญเกิด , ธชวรรณ ลิมป์พัชราภรณ์, จันจิรา จันทุมา(2554)
ผลของภาวะข้อเท้าพลิกเรื้อรังต่อการรับรูข้ องข้อต่อและอัตราส่วนความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อในการบิดข้อเท้าเข้าและบิดข้อเท้าออกในนักกีฬา
ฟุตบอลชายไทย. วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. ปี
ที่ 11 ฉบับที่ 2; ธันวาคม.

2

อ.พรรษา อมรมงคล

-

3

อ.ผ่องพรรณ ตันติพูล

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

-

-

96
ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ

รายนามอาจารย์

1
2
3
4

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

5

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

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

33

-

-

-

33

33

-

-

-

33

31

-

-

-

31

31

-

-

-

31
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนีไ้ ด้รบั ทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่
7 กรกฎาคม 2553
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2555
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ปรับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับแก้ชอื่ สาขาวิชาตามร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Bachelor of Science Program in Sports Science)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Bachelor of Science Program in Sports Science)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลังกาย
(Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กําลังกาย
(Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science)

5.2 เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาจากปีการศึกษาละ 30 คนเป็น 40 คน
5.3 แก้ไขโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้
5.3.1. วิชาศึกษาทัว่ ไปส่วนที่ 1
1.1 ปรับวิชา มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
เป็นวิชาบังคับเพิ่มในวิชาศึกษาทัว่ ไปส่วนที่ 1
1.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจากวิชาละ 3 หน่วยกิตเป็นวิชาละ 2 หน่วยกิต
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology

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

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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1.3 หมวดคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงเนือ้ หา 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์
แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
โครงสร้างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนก
นาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย
การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็น
เศษส่วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
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.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU154 Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์
แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
โครงสร้างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนก
นาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย
การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็น
เศษส่วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
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.

1.4 หมวดภาษา ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 3 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
เป็นการศึกษาเสริมที่มิได้หน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วย
นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาใน
ระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้
ไม่ได้ (U) และจะไม่นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรือ
คํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการทบทวนความรู้
ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดับต้นและการอ่านบทความสั้นๆ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วย
นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาใน
ระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้
ไม่ได้ (U) และจะไม่นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่วยกิตทั้งหมด หรือ
คํานวณค่าระดับเฉลี่ย)
หลักสูตรเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึก
ทักษะภาษาอั งกฤษที่ ใช้ ในชี วิ ตจริ ง ทั้ ง 4 ทั ก ษะ คื อ ฟั ง พู ด อ่ า น
เขียน
This is a remedial course specially designed to
A non-credit course designed for those students with
prepare first-year students to be able to study advanced low English command and unable to enroll directly into
English courses.
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’
for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to
cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
EL171 English Course 2
ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน
และเขียนโดยการพูดระดับกลางและ การอ่านบทความที่มีความ
ยาวขึ้น

EL171 English Course 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
หลักสูตรระดับกลางเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาสําหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

This intermediate course aims to develop the four
An intermediate English course designed to promote
English skills: listening, speaking, reading and writing. four integrated skills to develop students’ English
Students are given more practice in listening proficiency at a higher level.
comprehension, reading various printed materials and
writing short paragraphs.
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
0 (3-0-6)
EL172 English Course 3
ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้นการฝึกฟัง
ข่าว บทสนทนา และเน้นการอ่านบทความที่ยากขึ้น และฝึกการ
เขียนระดับย่อหน้า
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.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
0 (3-0-6)
EL172 English Course 3
หลั ก สู ต รระดั บ กลางสู ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ทั ก ษะ
ภาษาอั ง กฤษอย่ า งบู ร ณาการในระดั บ ที่ ซั บ ซ้ อ นกว่ า ในวิ ช า
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน
An upper-intermediate English course to enable
students to use integrated skills at a more sophisticated
level than the prior course especially in speaking and
writing.

5.3.2. วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
ตัดวิชา พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น และเพิ่มวิชา สษ.212 ภาษาอังกฤษ สษ.212 ภาษาอังกฤษ
สําหรับการสมัครงาน
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
BA291 Introduction of Business

3 (3-0-6)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
EL212 English for Job Applications

3 (3-0-6)

5.3.3 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจํานวน 2 รายวิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วท.136 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
SC136 Physics
หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพล
ศาสตร์ คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่
การประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
Principles of mechanics, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanical waves, electromagnetic
waves, optics, modern physics, applications in health
science and medical science.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
วท.136 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
SC136 Physics
หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์
คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ การประยุกต์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
Principles of mechanics, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanical waves, electromagnetic waves,
optics, modern physics, applications in health science and
medical science.

วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
SC186 Physics Laboratory

วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
SC186 Physics Laboratory

3 (3-0-6)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน การ
เคลื่อนที่ กระจกและเลนส์ คลื่นเสียง สนามไฟฟ้า เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า กฎของก๊าซ และฟิสิกส์ยุคใหม่
Laboratory practices involving measurement
and errors, motion, mirrors and lenses, sound waves,
electric fields, electrical instruments, gas laws and
modern physics.

3 (3-0-6)

ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การวั ด และความคลาดเคลื่ อ น การ
เคลื่อนที่ กระจกและเลนส์ คลื่นเสียง สนามไฟฟ้า เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า กฎของก๊าซ และฟิสิกส์ยุคใหม่
Laboratory practices involving measurement and
errors, motion, mirrors and lenses, sound waves, electric
fields, electrical instruments, gas laws and modern physics.
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5.3.4 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 23 หน่วยกิต เป็น 25 หน่วยกิต โดย
1. ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต และจํานวนชั่วโมงการบรรยาย และจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ จํานวน 2 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
PP281 Fundamental Anatomy
and Physiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่างๆ
ของร่ า งกาย ได้ แ ก่ ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบประสาท
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อม
ไร้ท่อ
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 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
1(0-3-1)
พื้นฐาน
PP282 Fundamental Anatomy and
Physiology Laboratory
ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางาน
ของระบบต่า งๆ ของร่ างกาย ได้ แก่ ระบบกระดู กและกล้า มเนื้ อ
ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ
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.2556
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
PP281 Fundamental Anatomy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-2-5)

โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย พร้อมทั้งหน้าที่การทํางานและความสัมพันธ์ของกระดูก ข้อต่อ,
เอ็น, กล้ามเนื้อ, เส้นประสาทและเส้นเลือดที่มาเลี้ยง
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 สรีรวิทยาพื้นฐาน
PP282 Basic Physiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-2-5)

หน้าที่การทํางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายใน
ร่ า งกาย รวมถึ ง การตอบสนองต่ อ สิ่ งกระตุ้ น ภายนอกที่ ทํา ให้ เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์
Functions and physiological changes of various
human body systems, including responses to external
stimulation resulting in various systemic adaptations in
human body.

2. ปรับเพิ่มจํานวนชั่วโมงการบรรยาย และลดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ จํานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance

2 (1-3-2)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
PP391 Motor Control and Performance

2(2-0-4)

3. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และปรับลดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ จํานวน 2 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
PP284 Exercise Physiology for Sports Science
Laboratory
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Tests and Equipments

1(0-3-1)

2(1-3-2)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกายสําหรับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
PP284 Exercise Physiology Laboratory for Sports
Science
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
PP292 Fitness Equipments and Tests

1(0-2-2)

2(1-2-3)
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ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sport Injury and Prevention

2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
PP491 Sports Injury and Prevention

2(2-0-4)

วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
ปรั บ ชื่ อ วิ ช าเอก เป็ น วิ ช าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กาย และลดจํ า นวน
หน่วยกิตจาก 56 หน่วยกิต เป็น 54 หน่วยกิต โดยลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการการกีฬา จาก 14 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต ซึ่งปรับปรุงรายวิชาดังนี้
1. ปิดรายวิชาและนําเนื้อหาไปรวมในวิชา วฬ.461 จํานวน 1 วิชา
วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN462 Sports Business and Economics
2. ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการดูแลและดําเนินการจัดการแข่งขัน รูป แบบ
และประเภทของกีฬา วิธีการและกลยุทธ์ในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2(2-0-4)
SN461 Sports Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการการดูแลและดําเนินการจัดการแข่งขัน รูปแบบและ
ประเภทของกีฬา วิธีการและกลยุทธ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน หลักการบริหารและการจัดการศูนย์
กีฬาและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา ทิศทางและนโยบาย
ทางการกี ฬ า อุ ป สงค์ แ ละอุ ท าน การวิ เ คราะห์ ท างการตลาด การ
แข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน

Principles of sports competition management
Principles of sports competition management and
and organization. Categories and types of sports. organization. Categories and types of sports. Methods and
Methods and strategies for public relation as well as strategies for public relation as well as staff involved in
staff involved in competition.
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. ปรับลดจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติ จํานวน 7 วิชา
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
PP 286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP 382 Sports Biomechanics Laboratory
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
SN311 Life Saving and Water Safety
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
SN451 Sports Technology
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SN472 Research in Sports Science 2

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

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
PP286 Basic Human Biomechanics Laboratory
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
PP382 Sports Biomechanics Laboratory
วฬ.311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
SN311 Life Saving and Water Safety
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
SN341 Exercise Prescription for Health
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
SN451 Sports Technology
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SN471 Seminar in Sports Science
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SN472 Research in Sports Science 2

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

102
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
วฬ.352 การฝึกกีฬาประเภททีมปะทะ
2 (1-3-2)
SN352 Contact Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬาประเภททีมปะทะ ชนิ ด
และประเภทของกีฬาประเภททีมปะทะ รูปแบบในการแข่งขัน กฎ
และกติ ก าในการแข่ ง ขั น วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ในการฝึ ก ซ้ อ มและ
แข่ ง ขั น ลั ก ษณะและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหวในกี ฬ าประเภทที ม
ปะทะ รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬาประเภท
ทีมปะทะ จิตวิทยาในการฝึกกีฬาประเภททีมปะทะ โภชนาการที่
เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาประเภททีมปะทะ
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.2556
วฬ.352 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมปะทะ 2 (1-2-3)
SN352 Performance Training in Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและวิ ธี ก ารฝึ ก เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกี ฬ าประเภทที ม
ปะทะให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกล
ศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว
รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึก
กีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา

วฬ.353 การฝึกกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

วฬ.353 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีม
2 (1-2-3)
ไม่ปะทะ
SN353 Performance Training in Non-Contact Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาประเภททีมไม่
ปะทะให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกล
ศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว
รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึก
กีฬา โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา

2 (1-3-2)

SN 353 Non-Contact Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ ชนิด
และประเภทของกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ รูปแบบในการแข่งขัน
กฎและกติกาในการแข่งขัน วิธีการและเทคนิคในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภททีมไม่
ปะทะ รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬาประเภท
ทีมไม่ปะทะ จิตวิทยาในการฝึกกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ โภชนาการ
ที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ
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 noncontact sports. Proper nutrition for non-contact sports
competition.
วฬ.354 การฝึกกีฬากรีฑา
2 (1-3-2)
SN354 Track and Field Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬากรีฑา ชนิดและประเภท
ของกีฬากรีฑา รูปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน
วิธีการและเทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ลักษณะและรูปแบบ
การเคลื่อนไหวในกีฬากรีฑา รูปร่างและความสามารถของนักกีฬาใน
การแข่ ง กี ฬ ากรี ฑ า จิ ต วิ ท ยาในการฝึ ก กี ฬ ากรี ฑ า โภชนาการที่
เหมาะสมต่อการแข่งกีฬากรีฑา

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.

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 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
2 (1-2-3)
SN354 Performance Training in Track and Field
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑาให้บรรลุ
ขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา
การออกกํ า ลั ง กาย ลั ก ษณะและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหว รู ป ร่ า งและ
ความสามารถของนั ก กี ฬ าในการแข่ ง กี ฬ า จิ ต วิ ท ยาในการฝึ ก กี ฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
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.

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
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 การฝึกกีฬาแร็กเก็ต
2 (1-3-2)
SN355 Racket Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬาแร็กเก็ต ชนิดและประเภท
ของกีฬาแร็กเก็ต รูปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน
วิธีการและเทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ลักษณะและรูปแบบ
การเคลื่อนไหวในกีฬาแร็กเก็ต รูปร่างและความสามารถของนักกีฬา
ในการแข่งกีฬาแร็กเก็ต จิตวิทยาในการฝึกกีฬาแร็กเก็ต โภชนาการ
ที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬาแร็กเก็ต
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.355 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
2 (1-2-3)
SN355 Performance Training in Racket Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและวิ ธี ก ารฝึ ก เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกี ฬ าแร็ ก แก็ ต ให้
บรรลุ ขี ด สู ง สุ ด โดยประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นชี ว กลศาสตร์
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่าง
และความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา
โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา

วฬ.453 การฝึกกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
2 (1-3-2)
SN453 Self Defense Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว ชนิดและ
ประเภทของกี ฬาต่ อสู้ ป้ องกั น ตั ว รูป แบบในการแข่ง ขั น กฎและ
กติกาในการแข่งขัน วิธีการและเทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว รูปร่าง
และความสามารถของนั ก กี ฬ าในการแข่ ง กี ฬ าต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว
จิตวิทยาในการฝึกกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว โภชนาการที่เหมาะสมต่อการ
แข่งกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
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.

วฬ.453 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
2 (1-2-3)
SN453 Performance Training in Self Defense
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว
ให้บรรลุขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย ลักษณะและรูปแบบการเคลื่อนไหว รูปร่าง
และความสามารถของนักกีฬาในการแข่งกีฬา จิตวิทยาในการฝึกกีฬา
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.

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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วฬ.454 การฝึกกีฬาทางน้ํา
2 (1-3-2)
SN454 Water Sports Coaching
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬาทางน้ํา ชนิดและประเภท
ของกีฬาทางน้ํา รูปแบบในการแข่งขัน กฎและกติกาในการแข่งขัน
วิธีการและเทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ลักษณะและรูปแบบ
การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้ํา รูปร่างและความสามารถของนักกีฬา
ในการแข่งกีฬาทางน้ํา จิตวิทยาในการฝึกกีฬาทางน้ํา โภชนาการที่
เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา ทางน้ํา

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
วฬ.454 การฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ํา
2 (1-2-3)
SN454 Performance Training in Water Sports
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้ําให้บรรลุ
ขีดสูงสุด โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา
การออกกํ า ลั ง กาย ลั ก ษณะและรู ป แบบการเคลื่ อ นไหว รู ป ร่ า งและ
ความสามารถของนั ก กี ฬ าในการแข่ ง กี ฬ า จิ ต วิ ท ยาในการฝึ ก กี ฬ า
โภชนาการที่เหมาะสมต่อการแข่งกีฬา

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.

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.

5. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
2. อ.ชวนพิศ บุญเกิด
3. อ.กนกนันท์ สุเชาว์อินทร์
4. อ.ปรียาภรณ์ สองศร
5. อ.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
คุณวุฒิ

ปร.ด. สรีรวิทยา
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. สรีรวิทยา
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. กายภาพบําบัด
วท.บ. กายภาพบําบัด

ชื่อ-สกุล
1. อ.ชวนพิศ บุญเกิด

คุณวุฒิ
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. กายภาพบําบัด

2. อ.พรรษา อมรมงคล

วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
วท.บ. กายภาพบําบัด
วท.ม. เวชศาสตร์การกีฬา
วท.บ. กายภาพบําบัด

3. อ.ผ่องพรรณ ตันติพูล
4. อ.กนกนันทร์ สุเชาวอินทร์
5. อ.ปุญญาณัฐ นวลอ่อน
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
- พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
- พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 23 หน่วยกิต
- วิชาเอก 56 หน่วยกิต

3. วิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
- พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
- พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 25 หน่วยกิต
-วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย 54
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2553
กับฉบับ พ.ศ. 2556
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports and
Bachelor of Science Program in Sports Science
Exercise Science
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
B.Sc. (Sports Science)
B.Sc. (Sports and Exercise Science)
ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถนําความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการกีฬา เป็นผู้นําทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา
และทักษะในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา

ปรัชญา

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬาหลากหลายประเภท สามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถนําความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการกีฬา เป็นผู้นําทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลังกาย มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นักกีฬาและทักษะในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกีฬา
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬาหลากหลายประเภท สามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการ
กีฬาสามารถนําไปประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา
เป็นผู้ฝึกสอนและ / หรือเป็นทีป่ รึกษาด้านการกีฬาได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้าน
การกีฬาสามารถนําไปประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา เป็นผู้
ฝึกสอนและ / หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการกีฬาได้

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการกีฬาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการกีฬาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้

5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน ฉบับที่ 3
พ.ศ.2555) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
2.2.2 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ชัน้ ปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2555) ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2 .2 .1 สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า ร ะ ดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยา ศาสตร์คณิตศาสตร์
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

จํานวนการรับนักศึกษา
30 คนต่อปีการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา
เป็นระบบการศึกษาแบบวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษา
ในปีหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ
ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16
สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่
น้ อ ยกว่ า 6 สั ป ดาห์ แต่ ใ ห้ เ พิ่ ม ชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะ
รายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

จํานวนการรับนักศึกษา
40 คนต่อปีการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเวลาศึกษาในแต่ละปี
เป็นสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ
คือภาคหนึ่งและภาคสอง แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลา
สิบหกสัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลา
การศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า หกสั ป ดาห์ แต่ ใ ห้ เ พิ่ ม ชั่ ว โมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการ
คั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น ขั้ น อุ ด มศึ ก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือก
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2-3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก ภาคสนาม (ภาคฝึ ก งานอาชี พ )
ใช้ เ วลาฝึ ก 3-6 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ต ลอดหนึ่ ง ภาค
การศึ ก ษาปกติ ร ะหว่ า ง 45-90 ชั่ ว โมง มี ค่ า เท่ า กั บ
1 หน่วยกิต

108
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
4. Special project นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัติ
(ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ) 3 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์
ตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ ร วม 45 ชั่ ว โมง มี ค่ า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
มีการจัดการเรียนการสอนเป็น “หน่วยการเรียน”
(block or module) ขึ้นในปีการศึกษาที่ 3-4 เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก และมี
ประสบการณ์ทางคลินิกมากขึ้น
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นในปีการศึกษาที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
หน่วยกิต

1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2.3 วิชาเอก
3. วิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

30
91
12
23
56
6
127

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ ๑
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
เลือก 1 วิชา จาก 4 วิชา
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
บังคับ
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
มธ.155 สถิตพิ ื้นฐาน
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2.3 วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลังกาย
3. วิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30
91
12
25
54
6
127

30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
เลือก 1 วิชา จาก 4 วิชา
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
บังคับ
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
91 หมวดวิชาเฉพาะ
12 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

30

2

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
91
12

110
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
วท.111 ชีววิทยา 1
3
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1
วท.123 เคมีพื้นฐาน
3
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
วท.136 ฟิสิกส์
3
วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
1
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
3
กภ.282 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
1
สรีรวิทยาพื้นฐาน
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
1
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
2
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
1
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ 2
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
2
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
3
หมวดวิชาเอก
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
12
- กลุ่มวิชากีฬาบังคับ บังคับ 4 วิชา 4 นก.
วฬ.211 กรีฑา
1
วฬ.212 ว่ายน้ํา
1
วฬ.213 ฟุตบอล
1
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
1
- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 นก.
วฬ.214 บาสเกตบอล
1
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1
วฬ.217 เบสบอล
1
วฬ.218 ฟุตซอล
1
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1
- กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.220 เทนนิส
วฬ.221 แบดมินตัน

1
1

23

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
วท.111 ชีววิทยา 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วท.123 เคมีพื้นฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.136 ฟิสิกส์
วท.186 ปฏิบัติการฟิสิกส์
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3
1
3
1
3
1
25
3
3

กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออก
1
กําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น
1
กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา
2
กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ
2
กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
2
กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
1
กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพ
2
กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกันทางการกีฬา
2
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร์
3
56 วิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
12
- กลุม่ วิชากีฬาบังคับ บังคับ 4 วิชา 4 นก.
วฬ.211 กรีฑา
1
วฬ.212 ว่ายน้ํา
1
วฬ.213 ฟุตบอล
1
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
1
- กลุ่มวิชากีฬาบอล เลือก 2 วิชา 2 นก.
วฬ.214 บาสเกตบอล
1
วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล
1
วฬ.216 วอลเลย์บอล
1
วฬ.217 เบสบอล
1
วฬ.218 ฟุตซอล
1
วฬ.219 ซอฟท์บอล
1
- กลุ่มวิชากีฬาแรคเก็ต เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.220 เทนนิส
วฬ.221 แบดมินตัน

1
1

54

111
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1
- กลุม่ วิชากีฬาทางน้ํา เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.312 เรือพาย
1
วฬ.313 กระโดดน้ํา
1
วฬ.314 โปโลน้ํา
1
- กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.315 มวยสากล
1
วฬ.316 ยูโด
1
วฬ.317 เทควันโด
1
วฬ.318 คาราเต้
1
วฬ.319 ฟันดาบ
1
วฬ.320 การต่อสูป้ ้องกันตัว
1
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มวิชาการประสานระบบประสาท
(Sensorimotor sport) เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.321 โบวลิ่ง
1
วฬ.322 ยิงธนู
1
วฬ.323 ยิงปืน
1
วฬ.324 กอล์ฟ
1
วฬ.325 เปตอง
1
วฬ.326 หมากกระดาน
1
- กลุม่ วิชากิจกรรมอื่นๆ เลือก 1 วิชา
1 นก.
วฬ.327 จักรยาน
1
1
วฬ.328 โยคะ
1
วฬ.329 นันทนาการ
วฬ.330 การเพาะกาย
1
- กลุ่มวิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊านซ์ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.331 มวยไทย
1
1
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1
วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
1
- กลุ่มวิชากีฬาทางน้ํา เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.312 เรือพาย
1
วฬ.313 กระโดดน้ํา
1
วฬ.314 โปโลน้ํา
1
- กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.315 มวยสากล
1
วฬ.316 ยูโด
1
วฬ.317 เทควันโด
1
วฬ. 318 คาราเต้
1
วฬ.319 ฟันดาบ
1
วฬ.320 การต่อสูป้ ้องกันตัว
1
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุม่ วิชาการประสานระบบประสาท เลือก 1 วิชา 1 นก.

วฬ.334 ลีลาศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
บังคับ 6 วิชา 12 หน่วยกิต
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

วฬ.334 ลีลาศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
บังคับ 6 วิชา 12 หน่วยกิต
วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย
เพือ่ สุขภาพ
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา
วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

1
12
2
2
2
2
2
2

วฬ.321 โบวลิ่ง
1
วฬ.322 ยิงธนู
1
วฬ.323 ยิงปืน
1
วฬ.324 กอล์ฟ
1
วฬ.325 เปตอง
1
วฬ.326 หมากกระดาน
1
- กลุม่ วิชากิจกรรมอื่นๆ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.327 จักรยาน
1
1
วฬ.328 โยคะ
1
วฬ.329 นันทนาการ
วฬ.330 การเพาะกาย
1
- กลุม่ วิชากีฬาไทยและกลุ่มวิชาด๊านซ์ เลือก 1 วิชา 1 นก.
วฬ.331 มวยไทย
1
1
วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1
วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์
1
12
2
2
2
2
2
2

112
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
บังคับ 9 วิชา 18 หน่วยกิต
18
วฬ.351 หลักเบือ้ งต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
2
วฬ.352 การฝึกกีฬาประเภททีมปะทะ
2
วฬ.353 การฝึกกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

2

วฬ.354 การฝึกกีฬากรีฑา
วฬ.355 การฝึกกีฬาแร็กเก็ต

2
2

วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึกกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว

2
2
2

วฬ.454 การฝึกกีฬาทางน้ํา
กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา บังคับ 8 วิชา 14 หน่วยกิต

2
14

วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
3
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
1
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2
วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา
2
วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา2
3
วิชาเลือกเสรี
6
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีจํานวน จํานวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชา ท.162 การเขียนรายงาน
วิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร ทั้งนี้ควรจะ
เลือกศึ กษาวิ ชาภาษาอังกฤษเพื่ อวิชาชี พ เพื่ อเพิ่มทั กษะทางด้า น
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
บังคับ 9 วิชา 18 หน่วยกิต
วฬ.351 หลักเบือ้ งต้นในการสอนและการฝึกกีฬา
วฬ.352 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมปะทะ
วฬ.353 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬา
ประเภททีมไม่ปะทะ
วฬ.354 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
วฬ.355 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬาแร็กเก็ต
วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา
วฬ.452 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางกีฬา
วฬ.453 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬา
ต่อสู้ป้องกันตัว
วฬ.454 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬาทางน้าํ
กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา
บังคับ 7 วิชา 12 หน่วยกิต
วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
1
3
1
2

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
1
วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา2
3
วิชาเลือกเสรี
6
นั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด้ ที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีจํานวน ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต ยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา
วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชา ท.162
การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารใน
องค์กร ทั้งนี้ควรจะเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพื่อเพิ่ม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฉบับ พ.ศ. 2553 กับ ฉบับ พ.ศ.2556
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556

รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 6 วิชา

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 6 วิชา

มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3
3

มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
มธ.153 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3
3

คงเดิม
คงเดิม

มธ.155 สถิตพิ ื้นฐาน

3

มธ.155 สถิตพิ ื้นฐาน

3

คงเดิม

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
ท.161 การใช้ภาษาไทย

3

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
ท.161 การใช้ภาษาไทย

3

คงเดิม

3

คงเดิม

จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 3 วิชา

3

จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 3 วิชา

3

คงเดิม

วท.111 ชีววิทยา 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

3
1

วท.111 ชีววิทยา 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

3
1

คงเดิม

วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

2

2

คงเดิม

1

คงเดิม

3

คงเดิม
คงเดิม

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น

1

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กภ.283 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กภ.285 ชีวกลศาสตร์เบื้องต้น

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2

กภ.291 สุขอนามัยในการกีฬา

2

คงเดิม

กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

2

กภ.381 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

2

คงเดิม

กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

วฬ.211 กรีฑา

1

วฬ.211 กรีฑา

1

คงเดิม

วฬ.212 ว่ายน้ํา

1

วฬ.212 ว่ายน้ํา

1

คงเดิม

วฬ.213 ฟุตบอล

1

วฬ.213 ฟุตบอล

1

คงเดิม

วฬ.214 บาสเกตบอล

1

วฬ.214 บาสเกตบอล

1

คงเดิม

วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล

1

วฬ.215 รักบี้ฟุตบอล

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
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รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา

วฬ.221 แบดมินตัน

1

วฬ.221 แบดมินตัน

1

คงเดิม

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส

1

คงเดิม

วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น

2

วฬ.241 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น

2

คงเดิม

วฬ.312 เรือพาย

1

วฬ.312 เรือพาย

1

คงเดิม

วฬ.313 กระโดดน้ํา

1

วฬ.313 กระโดดน้ํา

1

คงเดิม

วฬ.314 โปโลน้ํา

1

วฬ.314 โปโลน้ํา

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

วฬ.318 คาราเต้

1

วฬ.318 คาราเต้

1

คงเดิม

วฬ.319 ฟันดาบ

1

วฬ.319 ฟันดาบ

1

คงเดิม

วฬ.320 การต่อสูป้ ้องกันตัว

1

วฬ.320 การต่อสูป้ ้องกันตัว

1

คงเดิม

วฬ.321 โบวลิ่ง

1

วฬ.321 โบวลิ่ง

1

คงเดิม

วฬ.322 ยิงธนู

1

วฬ.322 ยิงธนู

1

คงเดิม

วฬ.323 ยิงปืน

1

วฬ.323 ยิงปืน

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 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ

1

วฬ.332 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ

1

คงเดิม

วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์

1

วฬ.333 แอโรบิกด๊านซ์

1

คงเดิม

วฬ.334 ลีลาศ

1

วฬ.334 ลีลาศ

1

คงเดิม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

2
2

วฬ.242 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วฬ.342 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

2
2

คงเดิม
คงเดิม

วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา

2

วฬ.441 เวชศาสตร์การกีฬา

2

คงเดิม

วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2

วฬ.442 ยาและสารกระตุ้น

2

คงเดิม
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รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 59 วิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วฬ.351 หลักเบือ้ งต้นในการสอนและการฝึกกีฬา

2

วฬ.351 หลักเบือ้ งต้นในการสอนและการฝึกกีฬา

2

คงเดิม

วฬ.452 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางกีฬา

2

วฬ.452 เทคโนโลยีการสือ่ สารทางกีฬา

2

คงเดิม

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา

วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

1

วฬ.371 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

1

คงเดิม

วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา

3
1

วฬ.372 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 1
วฬ.401 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา

3
1

คงเดิม
คงเดิม

วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 2

3

วฬ.473 การฝึกประสบการณ์ดา้ นการกีฬา 2

3

คงเดิม
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สรุปการเปลีย่ นแปลง

รายวิชาที่มีการเปลีย่ นแปลง 29 วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 7 วิชา
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
3

รายวิชาที่มีการเปลีย่ นแปลง 29 วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 7 วิชา
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

2

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

3

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์

3

2

3

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์

3

ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก
3 หน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต
ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก
3 หน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต
ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก
3 หน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต
ปรับคําอธิบายรายวิชา

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

0

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

0

ปรับคําอธิบายรายวิชา

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3

ปรับคําอธิบายรายวิชา

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

3

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

3

ปรับคําอธิบายรายวิชา

วิชาเฉพาะ 2 วิชา

วิชาเฉพาะ 2 วิชา

มธ.136 ฟิสกิ ส์

3

มธ.136 ฟิสกิ ส์

3

ปรับคําอธิบายรายวิชา

มธ.186 ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์

1

มธ.186 ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์

1

ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต และจํานวนชั่วโมง
การบรรยาย และจํานวนชัว่ โมง
การปฏิบัติ
ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต และจํานวนชั่วโมง
การบรรยาย และจํานวนชัว่ โมง
การปฏิบัติ
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับเพิ่มจํานวนชั่วโมง
การบรรยาย และลดจํานวน
ชั่วโมงการปฏิบัติ
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กภ.281 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พื้นฐาน

3

กภ.281 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

3

กภ.282 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐาน

1

กภ.282 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3

กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออก
กําลังกายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

กภ.284 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลัง
กายสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น

1

กภ.286 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์เบื้องต้น

1

กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ

2

กภ.292 เครื่องมือและการทดสอบสมรรถภาพ

2

กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

1

กภ.382 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

1

กภ.391 การควบคุมกาเคลือ่ นไหว
และสมรรถภาพ

2

กภ.391 การควบคุมการเคลื่อนไหว
และสมรรถภาพ

2

กภ.491 การบาดเจ็บและการ
ป้องกันทางการกีฬา

2

กภ.491 การบาดเจ็บและการป้องกัน
ทางการกีฬา

2
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
รายวิชาที่มีการเปลีย่ นแปลง 29 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มกีฬาบังคับ
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน้ํา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556

1
2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รายวิชาที่มีการเปลีย่ นแปลง 29 วิชา
กลุ่มวิชาทักษะกีฬา
- กลุ่มกีฬาบังคับ
วฬ. 311 การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน้ํา
วฬ.341 การจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

สรุปการเปลีย่ นแปลง

1
2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วฬ.352 การฝึกกีฬาประเภททีมปะทะ

2

วฬ.352 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมปะทะ

2

วฬ.353 การฝึกกีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

2

วฬ.353 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
กีฬาประเภททีมไม่ปะทะ

2

วฬ.354 การฝึกกีฬากรีฑา

2

วฬ.354 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา

2

วฬ.355 การฝึกกีฬาแร็กเก็ต

2

วฬ.355 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
กีฬาแร็กเก็ต

2

วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา

2

วฬ.451 เทคโนโลยีการกีฬา

2

วฬ.453 การฝึกกีฬาต่อสู้ปอ้ งกันตัว

2

วฬ.453 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
กีฬาต่อสูป้ ้องกันตัว

2

วฬ.454 การฝึกกีฬาทางน้ํา

2

วฬ.454 การฝึกเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
กีฬาทางน้ํา

2

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2

กลุ่มวิชาการสัมมนา การวิจัย การฝึกประสบการณ์
และการจัดการกีฬา
วฬ.461 การจัดการทางการกีฬา
2

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

วฬ.471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

1

วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

1

วฬ.472 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

1

รายวิชาที่เปิดเพิม่

รายวิชาที่เปิดเพิม่
สษ.212 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
รายวิชาที่ปิด / ตัดออก

รายวิชาที่ปิด / ตัดออก
วฬ.462 การจัดการธุรกิจทางการกีฬา
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น

ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ

2
3

ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
ปรับลดจํานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
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