ภาคผนวก ข
ตัวอยางเอกสารการนําเนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
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หลักสูตร วิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตร
ปรับปรุง
9 ใหม พุทธศักราช 2549
ระดับปริญญาตรี (4 ป)
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
1. ชื่อปริญญา
ก. ภาษาไทย ใหใชชื่อตามเกณฑของ สกอ.
ข. ภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกับชื่อภาษาไทย
2. คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ก. หลักสูตรปริญญาตรี สําเร็จ ม.ปลาย หรือ
เทียบเทา
ข. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จ ปวส.
หรืออนุปริญญา (3 ป) หรือ เทียบเทา
3. ระบบการจัดการศึกษา
ทวิภาค ปละ 2 ภาคการศึกษา ๆ ละไมนอยกวา 15
สัปดาห
4. ระยะเวลาการศึกษา
ก. หลักสูตร 4 ป ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
ไมเกิน 8 ภาคการศึกษา
ข. หลักสูตร 5 ป ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา
ไมเกิน 10 ภาคการศึกษา
ค. หลักสูตรตอเนื่อง ไมนอยกวา 4 ภาค
การศึกษา ไมเกิน 4 ภาคการศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 9 – 22 หนวยกิต
6. จํานวนหนวยกิต
ก. หลักสูตร 4 ป ไมนอยกวา 120 หนวยกิต
ข. หลักสูตร 5 ป ไมนอยกวา 150 หนวยกิต
ค. หลักสูตรตอเนื่อง ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย
จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือ ผศ. 2 คน

หลักสูตรที่เสนอ
1. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
กีฬา)
Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)
2. คุณสมบัติผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ระบบการจัดการศึกษา
ทวิภาคปละ 2 ภาคการศึกษาๆ ละไมนอยกวา 15 สัปดาห
4. ระยะเวลาการศึกษา
กําหนดการศึกษาอยางนอย ภาคการศึกษาปกติ หรือ 3
ปการศึกษา และไมเกิน 8 ปการศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 9 – 22 หนวยกิต
6. จํานวนหนวยกิต
เรียนไมนอยกวา 136 หนวยกิต
7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย (โปรดระบุชื่อและ
คุณวุฒิ วิชาเอก)
7.1 ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร Ph.D.(Human
Performance)
7.2 รศ. วุฒิพงษ ปรมัตถากร ค.ม.(พลศึกษา)
7.3 ผศ.เขมชาติ วิริยาภิรมย กศ.ม.(พลศึกษา)
7.4 ผศ.วัชรินทร แกวลา กศ.ม.(การอุดมศึกษา)
7.5 อ.วรเดช อุปวานิช กศ.บ.(พลศึกษา)

คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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8. โครงสรางของหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานฯ
ไมนอยกวา 30 นก.

ไมนอยกวา 84 นก.

ไมนอยกวา 6 นก.

หมวดวิชาและกลุมวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรที่เสนอ
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรใหม
30 หนวยกิต
12-15 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
6-9 หนวยกิต
-

100
21
44
30
5

-

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

9. สาระการปรับปรุงหลักสูตร

9.1
9.2
9.3

9.4

รายการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หนวยกิตรวม
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

หลักสูตรเดิม

(
(
(
(

หลักสูตรปรับปรุง

)
(
)
(
)
(
)
(
เปลี่ยนรหัส จํานวน
เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน
เปลี่ยนจํานวนหนวยกิตตอชั่วโมง จํานวน
เพิ่มรายวิชา จํานวน
รายวิชา
ตัดรายวิชา จํานวน
รายวิชา
อื่นๆ
จํานวน

)
)
)
)
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

รายวิชา

