สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วท.บ (วิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) ปีการศึกษา 2559 - 2562
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 125 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 1
หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

ภาคเรียน 1/2559

นก

ภาคเรียน 2/2559

ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ศท 011006 การใช้ภาษาไทย

นก
ภาคเรียน 1/2560
ศท
022010
การพั
ฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษอังกฤษ
2(1-2-3)
2(1-2-3) ศท 012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย

2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก

ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

3. กลุ่มวิชาสังคม (6) นก

ศท 051002 สารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า

3(3-0-6)

4. กลุ่มคณิต/ วิทย์/ เทคโนฯ (8) นก

ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน

2(1-2-3) ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะ (89) นก
1. กลุ่มพื้นฐานวิทย์-คณิตฯ (18) นก วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
2. กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์การกีฬา (16) นก

3(3-0-6) วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-2-5) วท 021004 เคมีทั่วไป
วท 081041 พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)

ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน

วท 082135 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา1

วท 081212 เทควันโด
วท 081258 แอโรบิกดานซ์

นก

2(1-2-3) ศท 092008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

2(2-0-4)

3(2-2-5) วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2-3) วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 2(1-2-3)
วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
วท 082141 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

วท 081008 การบริหารกาย
2(1-2-3) วท 081247 ยูโด
2(1-2-3) วท 081223 แบดมินตัน

ภาคเรียน 2/2560

ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาเอกเฉพาะ (48) นก
3.1 บังคับ (32) นก

3.2 เลือก (4) นก
3.3 เลือกกีฬา กลุ่ม 1 (12)

ชึ้นปีที่ 2
นก
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

2(1-2-3)
2(1-2-3) วท 081221 บาสเกตบอล
2(1-2-3)

2(1-2-3) วท 102002 สถิตทิ างวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
2(1-2-3) วท 083136 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2(1-2-3)
วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)

2(1-2-3) วท 081214 เทนนิส

2(1-2-3)

4. วิชาฝึกประสบการณ์ (7) นก
หมวดเลือกเสรี (6) นก

จัดเรียนทั้งหมด 125 นก
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20

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วท.บ (วิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย) ปีการศึกษา 2559 - 2562
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 125 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 3
หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

ภาคเรียน 1/2561

นก

2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก

ศท 031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

ภาคเรียน 2/2561

นก

ภาคเรียน 1/2562

ชึ้นปีที่ 4
นก

ภาคเรียน 2/2562

นก

3. กลุ่มวิชาสังคม (6) นก
4. กลุ่มคณิต/ วิทย์/ เทคโนฯ (8) นก

หมวดวิชาเฉพาะ (89) นก
1. กลุ่มพื้นฐานวิทย์-คณิตฯ (18) นก
2. กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์การกีฬา (16) นก วท 082051 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

3. กลุ่มวิชาเอกเฉพาะ (48) นก
3.1 บังคับ (32) นก

3.2 เลือก (4) นก
3.3 เลือกกีฬา กลุ่ม 1 (12)

3(2-2-5)

วท 081020 กีฬาเพื่อสุขภาพ

2(1-2-3)
วท 083132 การจัดการโปรแกรมการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
วท 083148 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
วท 082009 การนวดทางการกีฬา

วท 083023 การเรียนรู้ทกั ษะการเคลือ่ นไหว 2(1-2-3)

3(2-2-5)

วท 124037 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(2-0-4)

วท 083149 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาตร์การกีฬา

2(1-2-3)

วท 124025 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

2(90)

วท 084134 การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกาลังกาย 2(1-2-3)

วท 081042 โภชนาการการกีฬา
วท 082053 สังคมวิทยาการกีฬา
วท082013 : การฝึกโดยใช้น้าหนัก

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

2(1-2-3)

4. วิชาฝึกประสบการณ์ (7) นก
หมวดเลือกเสรี (6) นก
พล 072020 ค่ายพักแรม

วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น

2(1-2-3) วท 081256 ว่ายน้า
วท081216 : เทเบิลเทนนิส

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

วท 124026 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

5(350)

จัดเรียนทั้งหมด 125 นก
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9
นับได้ 12 นก ขาด 2 นก

5

