เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพลศึกษา
สาขาวิชานันทนาการ
(Recreation)
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
Master of Science Program in Recreation

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นันทนาการ), วท.ม. (นันทนาการ)
Master of Science (Recreation), M.S. (Recreation)

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01174597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
01174511 ทฤษฎีนันทนาการและการใช้เวลาว่าง
2(2-0-4)
(Theories of Recreation and Leisure)
01174512 รากฐานทางวิทยาศาสตร์ของนันทนาการ
2(2-0-4)
(Scientific Foundations of Recreation)
01174513 การวิเคราะห์ชวี จิตสังคมของการใช้เวลาว่าง
2(2-0-4)
(Bio-psycho-social Analysis of Leisure)
01174521 การวางแผนโครงการนันทนาการและการเป็นผู้นา
3(2-2-5)
(Recreation Program Planning and Leadership)
01174571 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการ
3(0-9-5)
(Professional Practicum in Recreation)
01174581 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางนันทนาการ
2(1-2-3)
(Technology Application in Recreation)
01174591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Research Methods in Recreation)
01174592 การประเมินผลทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Evaluation in Recreation)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากตัวอย่างรายวิชา
ต่อไปนี้

01174514

การประเมินพฤติกรรมทางนันทนาการ
(Behavioral Assessment in Recreation)
01174522 การจัดการทรัพยากรและการให้บริการนันทนาการ
(Management of Recreation Resources and Services)
01174523 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางนันทนาการ
(Human Resource Management in Recreation)
01174531 นันทนาการบาบัด
(Therapeutic Recreation)
01174532 นันทนาการกับผู้สูงอายุ
(Recreation and the Elderly)
01174533 การให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง
(Leisure Counseling)
01174541 นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
(Commercial Recreation and Tourism)
01174542 การใช้เวลาว่างกับการท่องเที่ยว
(Leisure and Tourism)
01174551 การจัดโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
(Outdoor Recreation Programming)
01174552 การจัดการนันทนาการกลางแจ้ง
(Outdoor Recreation Management)
01174561 การศึกษาการใช้เวลาว่างและการวางแผนโปรแกรม
(Leisure Education and Program Planning)
01174572 การจัดเทศกาลและเหตุการณ์พิเศษในการใช้เวลาว่าง
(Leisure Festival and Event Management)
01174596 เรื่องเฉพาะทางนันทนาการ
(Selected Topics in Recreation)
01174598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01174599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

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

1-12

คาอธิบายรายวิชา
01174511

ทฤษฎีนันทนาการและการใช้เวลาว่าง
2(2-0-4)
(Theories of Recreation and Leisure)
แนวคิด ปรัชญา และประวัติของนันทนาการและการใช้เวลาว่าง ขบวนการศึกษาทฤษฎีการใช้เวลาว่างอย่างเป็นระบบ
ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง ทฤษฎีการใช้เวลาว่างทางจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา และผู้สนับสนุน
ความเสมอภาคในสิทธิสตรี มุมมองใหม่ในการสร้างทฤษฎีนันทนาการ
Concepts, philosophy and history of recreation and leisure. Meta-theorizing leisure theory. Theoretical
explains for leisure behavior. Leisure theories include psychological, sociological, anthropological,
philosophical and feminist theories. New perspectives on theorizing leisure.

01174512

รากฐานทางวิทยาศาสตร์ของนันทนาการ
2(2-0-4)
(Scientific Foundations of Recreation)
หลักการทางวิทยาศาสตร์ของกลไกร่างกายที่เกีย่ วข้องกับนันทนาการ และกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ระบบไหลเวียนของโลหิตกับ
ระบบหายใจ การเคลื่อนไหว และการใช้กล้ามเนื้อกับระบบโครงสร้างของร่างกาย การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาสังคม

เพื่อจัดนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ ศัพท์เทคนิคทางเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการบาบัด
Scientific principles of body mechanics related to recreation and leisure activities. Cardiorespiratory
system, movement and musculoskeletal function. Application of social psychology principles to manage
recreation efficiently. Medical terminology in therapeutic recreation.
01174513

การวิเคราะห์ชีวจิตสังคมของการใช้เวลาว่าง
2(2-0-4)
(Bio-psycho-social Analysis of Leisure)
การวิเคราะห์สภาวะทางชีววิทยา จิตใจ และสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างของบุคคลในระดับอายุ
ต่าง ๆ เพื่อการคงไว้ซึ่งการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้หลักการทางนันทนาการและการใช้เวลาว่างในการปรับปรุง
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนต่อต้านการใช้สารเสพย์ตดิ ต่าง ๆ
Analysis of the biological, psychological and social conditions related to recreation and leisure activities of
individual at different age levels for maintaining well-being and quality of life. Using principles of recreation
and leisure to improve physical, psychological and social disabilities, as well as prevent from substance
abuse.

01174514

การประเมินพฤติกรรมทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Behavioral Assessment in Recreation)
ความหมายของการประเมินพฤติกรรมทางนันทนาการ วิธกี ารประเมินพฤติกรรมทางนันทนาการของแต่ละบุคคลและกลุ่มคน
การใช้และสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางนันทนาการการประมวลผลการประเมินพฤติกรรมนันทนาการ
The meaning of behavioral assessment in recreation. Approaches for assessing individual-group recreational
behavior. Using instrument and establishing behavioral inventories for assessing behavior in recreation.
Gathering outcomes of behavioral assessment in recreation.

01174521

การวางแผนโครงการนันทนาการและการเป็นผู้นา
3(2-2-5)
(Recreation Program Planning and Leadership)
การวางแผนโครงการนันทนาการ รูปแบบและวิธีดาเนินการโครงการนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ วัยรุ่น วัยทางาน และผู้มีปัญหา
สุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์โครงการในด้านปรัชญา วิธกี ารดาเนินการ และการใช้ทรัพยากรในฐานะของ
ผู้นานันทนาการ แนวคิด และกลวิธีในการปฏิบัตกิ ารจัดโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนันทนาการให้สอดคล้องกับ
หลักการและทฤษฎีของนันทนาการ และการศึกษาการใช้เวลาว่าง มีการปฏิบัตภิ าคสนาม
Planning recreation programs, models and efficient procedures for senior citizen, teenagers, adults and
health-problem people. Analyzes program philosophy, procedures and using resources as the recreation
leader. Concepts and practical strategies for managing programs, promote and support recreation programs
to serve the principles and theory of recreation and leisure studies. Filed practice is required.

01174522

การจัดการทรัพยากรและการให้บริการนันทนาการ
2(2-0-4)
(Management of Recreation Resources and Services)
ประเภทของการจัดบริการทางนันทนาการ การวิเคราะห์ความต้องการบริการ การจัดกิจกรรมบริการทางนันทนาการ รูปแบบ
และวิธีดาเนินการโครงการ การติดตามแก้ไขปัญหานันทนาการ และการบารุงรักษาทรัพยากรด้านนันทนาการ สนามเด็กเล่น
ค่ายพักแรม สวนสาธารณะ และศูนย์นนั ทนาการทั้งในแง่บริการเพื่อสังคมและธุรกิจ เทคนิคการจัดแหล่งทรัพยากรนันทนาการ
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเป้าประสงค์ของโครงการและความต้องการของสังคม
Types of the delivery of recreation services. Analyzes need services, organization activities in recreation
services, models, methods of procedures program, follow through solving problems of recreation resources,
and maintain recreation resources, children playground, camps, public parks and recreation centers for both
services in social and business. Utilizes managing resources techniques to develop recreation program goals
and social needs.

01174523

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Human Resource Management in Recreation)
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารนันทนาการในการประยุกต์แนวคิดการจัดการกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทางทัศนคติ
บุคลิกภาพ ค่านิยม และแรงจูงใจ การวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์เกีย่ วกับความยุติธรรมในองค์กร การออกแบบงาน
การคัดเลือกลูกจ้าง ความสามารถในการเป็นผู้นา การประเมินการปฏิบัติ การให้รางวัลและการชดเชย การฝึกอบรมและพัฒนา
ความขัดข้องใจ จริยธรรมและสุขภาวะของลูกจ้าง ผลทางทัศนคติจากความพึงพอใจและข้อตกลงที่กาหนดไว้
Role and function of recreational manager in applying concepts of individual differences, management
including attitude, personality, value and motivation. Planning and organizing for human resources in terms of
organizational justice, job design, selection employee, leadership, performance appraisal, reward and
compensation, training and development, grievances, ethics, and employee well-being. Attitudinal outcome
in satisfaction and commitment.

01174531

นันทนาการบาบัด
2(2-0-4)
(Therapeutic Recreation)
ทฤษฎีการบาบัด และเทคนิคการอานวยความสะดวกในนันทนาการบาบัด การใช้กระบวนการทางนันทนาการ การให้
ความช่วยเหลือคนอื่น ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้นา การเขียนงานเอกสารสาหรับลูกค้า การนิเทศคลินิก การพิจารณา
สุขภาพและความปลอดภัยด้านเภสัชบาบัดและการใช้อุปกรณ์ในนันทนาการบาบัด
Theories, therapies and facilitation techniques in recreation therapy. Therapeutic recreation by using
recreation process, helping others, communication skills, leadership, writing the client documentation task,
clinical supervision, health and safety considerations in drug therapy and mechanical aids.

01174532

นันทนาการกับผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
(Recreation and the Elderly)
มุมมองของโลกที่มีต่อการใช้เวลาว่างโดยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ มุมมองทางทฤษฎีและวิธกี ารเข้าร่วม
นันทนาการในผู้สูงอายุ ขบวนการผู้สูงอายุทางชีววิทยา การรับรู้ และจิตวิทยา ประเภทของกิจกรรมที่ใช้กับผู้สูงอายุ นันทนาการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทางด้านสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การวางแผนโปรแกรมนันทนาการและ
ขบวนการนาไปใช้กับผู้สูงอายุรายบุคคลและเป็นกลุ่มในชุมชนและศูนย์ผู้สูงอายุ
Global perspectives on leisure by recreation participating in recreation for elderly. Theoretical and
methodological perspectives on recreation participation of elderly. Elderly process in biology, cognition, and
psychology. Categories of activities for elderly. Recreation for promote healthy elderly including physical,
psychological, social and spiritual well-being. Recreation planning and implementing process for individual
and group of elderly in the community and senior citizen centers.

01174533

การให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง
2(2-0-4)
(Leisure Counseling)
พื้นฐานทางทฤษฎีของการให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง รูปแบบของการให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง การประเมินการให้คาปรึกษา
การใช้เวลาว่าง การให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่างแก่บุคคลและกลุ่มคน กระบวนการพัฒนาการให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง
การประยุกต์เทคนิคการให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่างแก่ผู้สูงอายุและบุคคลพิเศษ การจัดเตรียมผู้ให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่างอย่าง
มืออาชีพ ปรัชญาในการตัดสินทางศีลธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติการให้คาปรึกษาการใช้เวลาว่าง
Theoretical foundation of leisure counseling. Leisure counseling models. Assessment of leisure counseling.
Individual and group leisure counseling. Developmental process of leisure counseling. Application of leisure
counseling technique for elderly and special population. Professional preparation of counselors for leisure
counseling. Philosophy of morale adjustment and ethical practices in leisure counseling.

01174541

นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
2(2-0-4)
(Commercial Recreation and Tourism)
ประวัติ คาจากัดความ ประเภท และธรรมชาติของนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว การเริ่มต้นอุตสาหกิจนันทนาการเชิง
พาณิชย์ การจัดการทางการเงิน การตลาดในนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว การจัดการปฏิบัติ การจัดโปรแกรม
นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว รูปโครงร่างของอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมการเดินทาง อุตสาหกรรมการ
ให้บริการ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ในท้องถิ่น มีการศึกษานอกสถานที่
History, definitions, types and nature of commercial recreation and tourism. Starting commercial recreation
enterprise, financial management, marketing in commercial recreation and tourism. Operation management
and commercial recreation and tourism programming. Industry profiles including travel industry, hospitality
industry and local commercial recreation. Field trip required.

01174542

การใช้เวลาว่างกับการท่องเที่ยว
2(2-0-4)
(Leisure and Tourism)
โครงสร้าง พัฒนาการ และผลกระทบของอุตสาหกรรมการใช้เวลาว่างและการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงิน
ระบบธุรกิจ และการให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมการใช้เวลาว่างและการท่องเที่ยว สุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
ในเวลาว่างและการท่องเที่ยว การวางแผน การเข้าร่วมและการประเมินผลเหตุการณ์ที่ปฏิบัติ
Structure, development and impact of leisure and tourism industries. Human resources, marketing, finance,
business systems and customer service in leisure and tourism. Health, safety and security in leisure and
tourism. Planning, participating and evaluating event performance.

01174551

การจัดโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้ง
2(1-2-3)
(Outdoor Recreation Programming)
การประยุกต์ความรู้ การจัดโปรแกรมกลางแจ้งเพื่อการออกแบบ และพัฒนานันทนาการกลางแจ้ง งบประมาณ การเงิน การตลาด
การเข้า ถึงผู้ใช้ ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม การพัฒนานโยบาย วิธีดาเนินการ และแนวทางในการจัดโปรแกรมกลางแจ้ง
ทางบก ทางน้า และกิจกรรมพิเศษ การพิจารณาการสรรหาคน การนิเทศ การฝึกอบรม และการประเมินผู้ร่วมงาน มีการฝึกงาน
Knowledge of outdoor program application for outdoor recreation design and development. Budgeting,
financial operation, marketing, and access for use. Stewardship of proportion and environment. Developing
policies, procedures and guidelines for land-based, water-based, and special events programming. Staffing
considerations in recruitment, supervision, training and assessment. Practicum required

01174552

การจัดการนันทนาการกลางแจ้ง
2(2-0-4)
(Outdoor Recreation Management)
ประวัติ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการนันทนาการกลางแจ้ง กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดการทาเลที่ตั้ง
สนามหญ้า พืชพรรณไม้ ระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรที่เที่ยว การจัดการให้บริการข้อมูล และความปลอดภัยทางสาธารณะ
ให้แก่ผู้มาเยือน การวางแผนสถานที่นันทนาการ การจัดการกับสิ่งที่เป็นอันตราย การทะนุบารุง และการให้สัมปทาน
History, theory and outdoor recreation management model. The problem-solving process and decision
making. Site, turf, vegetation, ecosystems and visual resource management. Managing information services
and public safety to visitors, Recreation area planning, Management of hazard, maintenance and concession.

01174561

การศึกษาการใช้เวลาว่างและการวางแผนโปรแกรม
2(2-0-4)
(Leisure Education and Program Planning)
ปรัชญา หลักการ และเป้าประสงค์ของการศึกษาการใช้เวลาว่าง องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง ประวัติของ
การศึกษาการใช้เวลาว่างที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางและการกากับระบบ วิธีการที่สมดุลที่นาไปสู่การศึกษาการใช้เวลาว่าง
การพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการของการศึกษาการใช้เวลาว่าง การประยุกต์การศึกษาการใช้เวลาว่างไปใช้ในโรงเรียน ระบบ
นันทนาการและการใช้เวลาว่าง การพัฒนานโยบายสังคมและชุมชน ตลอดจนประชากรที่มีความต้องการพิเศษ
Philosophy, principle and goal of leisure education. Leisure education program components. History of

person centered and system directed leisure education. The balanced approach to leisure education.
Developing content and process of leisure education. Implementing leisure education in schools.
Recreational and leisure system, social policy and community development, and population with special
needs.
01174571

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการ
3(0-9-5)
(Professional Practicum in Recreation)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพในศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์คนพิการ หน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทั้งภาครัฐและเอกชน การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างและนันทนาการด้านการเป็นผู้นา เทคนิคและกระบวนการ
ในการวางแผนนันทนาการ การจัดทา ฐานข้อมูลในการสัมมนา
Practical professional experiences in health centers, hospitals, disabled centers, state and private travel
agencies. Applied concept of recreation and leisure leaders. Techniques and process in planning recreation.
Database for seminar.

01174572

การจัดเทศกาลและเหตุการณ์พิเศษในการใช้เวลาว่าง
3(1-4-4)
(Leisure Festival and Special Event Management)
แนวคิดพื้นฐานของเทศกาล อุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ และวิชาชีพเหตุการณ์พิเศษ วิทยาศาสตร์ ความรู้และทฤษฎีสาหรับ
การศึกษาเหตุการณ์พิเศษ ประเภทของเหตุการณ์พิเศษ บทบาท
ของเทศกาลและผู้จัดการเหตุการณ์พิเศษ รูปแบบการวางแผนเหตุการณ์พิเศษ การวางแผนเหตุการณ์พิเศษ และการจัดการ
เหตุการณ์พิเศษ มีการฝึกงานภาคสนาม
Basic concepts of festival, event industry, and event profession. Science, knowledge and theory for event
studies. Types of events. The role of festival and event managers. The event planning models. Planning
events, and managing events. Required field practice.

01174581

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางนันทนาการ
2(1-2-3)
(Technology Application in Recreation)
ขั้นตอนและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นในทางนันทนาการ
การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนันทนาการ รูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกีย่ วข้องกับนันทนาการ การสืบค้นข้อมูลทาง
นันทนาการในฐานข้อมูลจากเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ และการเขียนโฮมเพจนันทนาการบนเว็บ
Steps and process of using computer. Adapted computer program and application to recreation. The access
social media for benefit with recreation. Internet form relates to recreation. Searching recreation information
in Database on World Wide Web, and writing recreation homepage on Web.

01174591

ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Research Methods in Recreation)
หลักและระเบียบวิธีการวิจยั ทางนันทนาการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน
การวิจยั การกาหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ ผลการวิจยั การจัดทารายงานเพื่อการ
นาเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in recreation, problem analysis for research topic identification, data
collecting for research planning, identification of samples and techniques. Research analysis, result
explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication.

01174592

การประเมินผลทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Evaluation in Recreation)
ระบบ หลักตรัยภาค เวลา รูปแบบ ศิลปะและจริยธรรมของการประเมินผล การออกแบบโครงการประเมินผลทางนันทนาการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การเลือกวิธกี ารเก็บข้อมูล การออกแบบ เครือ่ งมือในการวัดและกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการสารวจ สังเกตและทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปของคอมพิวเตอร์
มาแปรผล การเขียนรายงานข้อมูลทางนันทนาการและเสนอรายงานด้วยปากเปล่า
System, trilogy, timing, model, art and ethic of evaluation. Designing a recreational evaluation project. Data
collection in both quantitative and qualitative types. Choosing methods, designs, measurement instrument
and samples. Survey, observation and experimental methods. Using computerized statistical packages for
interpretation data. Writing recreational data reports and oral presentations.
01174596

เรื่องเฉพาะทางนันทนาการ
(Selected Topics in Recreation)
เรื่องเฉพาะทางนันทนาการในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in recreation at the master's degree level. Topics are subject to change each semester.

01174597

สัมมนา
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่นา่ สนใจทางนันทนาการในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in recreation at the master's degree level.

01174598

ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางนันทนาการระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in recreation at the master's degree level and compile into a written report.

01174599

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master's degree level and compile into a thesis.
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เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบั บสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
2) ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

