สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ศศ.บ (การจัดการกีฬา) ปีการศึกษา 2559 - 2562
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 124 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 1
หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก
2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก

ภาคเรียน 1/2559

นก
ภาคเรียน 2/2559
ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2(1-2-3) ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย

นก
2(1-2-3)

ภาคเรียน 1/2560
ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ

นก
ภาคเรียน 2/2560
2(1-2-3) ศท012010 : วาทการ

3(3-0-6)

นก
2(1-2-3)

ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน

3(3-0-6)

ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน

2(1-2-3)

ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)

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

ชึ้นปีที่ 2

ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้

2(1-2-3) ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)

บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6) บธ001017 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี 3(3-0-6)

บธ072010 : ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0-6) บธ042009 : การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)

บธ111001 : ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา

3(3-0-6)

ศท072006 : การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะ (88) นก
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (21) นก
2. บังคับ (42) นก

นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา

3(3-0-6) บธ072038 : การจัดการธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6)

บธ062030 : การบริหารโครงการ

3(2-2-5)

บธ073039 : การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา

3(2-2-5)

พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา 3(3-0-6)

3. เลือก (18) นก

พล031052 : ว่ายน้า

2(1-2-3) พล031063 : แอโรบิกดานซ์

2(1-2-3)

พล041012 : ฟุตซอล

2(1-2-3) พล041003 : เซปักตะกร้อ

2(1-2-3)

พล041013 : ฟุตบอล

2(1-2-3)

4. วิชาฝึกประสบการณ์ (7) นก
หมวดเลือกเสรี (6) นก
นก022038 : ผู้นาเกม
จัดเรียนทั้งหมด 127 หน่วยกิต
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2(1-2-3)
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สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ศศ.บ (การจัดการกีฬา) ปีการศึกษา 2559 - 2562
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 124 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 3
หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก

ภาคเรียน 1/2561

นก

ชึ้นปีที่ 4
ภาคเรียน 2/2561

นก

บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-6)

1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

ภาคเรียน 1/2562

นก
ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

ภาคเรียน 2/2562

นก

บธ114014 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา

5(450)

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

หมวดวิชาเฉพาะ (88) นก
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (21) นก

มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5)

2. บังคับ (42) นก

พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา

3(2-2-5)

บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ

นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา 3(2-2-5)

3. เลือก (18) นก

3(2-2-5) บธ003005 : การวิจยั ทางการจัดการกีฬา 3(2-2-5)
บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา 3(2-2-5)

บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา

3(2-2-5)

บธ114008 : สัมมนาการจัดการกีฬา

บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา

3(2-2-5)

พล041046 : วอลเลย์บอล

2(1-2-3) พล031051 : เรือพาย

2(1-2-3)

วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ

2(2-0-4) พล031107 : มวยไทย

2(1-2-3)

4. วิชาฝึกประสบการณ์ (7) นก

บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการกีฬา

3(2-2-5)

2(90)

หมวดเลือกเสรี (6) นก

จัดเรียนทั้งหมด 127 หน่วยกิต

นก024013 : ลีลาศ

2(1-2-3)

นก024010 : ค่ายพักแรม

3(2-2-5) วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
21

2(2-0-4) บธ011001 การจัดการสานักงาน 3(3-0-6)
15
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5

