
 

 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกีฬา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

               ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

         คณะ                     ศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

 

  หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1) รหัสหลกัสูตร     0159  /รหัสสาขาวชิา  0919 
    

2) ช่ือหลักสูตร 

          ภาษาไทย   :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of  Science Program in  Sports  Science 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :    วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรการกฬีา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Bachelor  of  Science  (Sports  Science)  

ชื่อยอภาษาไทย  :    วท.บ. (วิทยาศาสตรการกฬีา) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ :    B.Sc. (Sports  Science) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

    3.1.1 จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา   ผูสําเร็จการศกึษา       

ตองเรยีนไมนอยกวา 136  หนวยกติ  
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3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา  ประกอบดวยสดัสวน 

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้  

 

3.1.3  รายวชิา 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา   30    หนวยกติ 
            

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน เรยีนไมนอยกวา       100   หนวยกติ 

    2.1   วชิาเอกบงัคับ เรยีน       44   หนวยกติ 

4011311 ฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental of Physics) 

3(3-0-6) 

4031107 

 

ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental of Biology) 

3(2-2-5) 

 

4021108 

 

เคมีท่ัวไป 

(General chemistry) 

3(2-2-5) 

 

4081112 

 

สถติสิาํหรบัวิทยาศาสตรการกฬีา 

(Statistics for Sport Science) 

3(3-0-6) 

 

4081207 

 

กายวภิาคและสรรีวทิยาของมนุษยสําหรับวทิยาศาสตรการกฬีา    

(Human Anatomy and Physiology for Sport Science) 

3(2-2-5) 

 

4081209 

 

วิทยาศาสตรการกฬีา 

(Sport Science) 

3(3-0-6) 

 

4081210 วิทยาศาสตรสุขภาพและความปลอดภัย 

(Health and Safety Science) 

3(3-0-6) 

4081302 จติวทิยาการกฬีา 

(Sport Psychology) 

3(3-0-6) 

4082210 สรรีวิทยาการกฬีา 

(Sport  Physiology) 

3(2-2-5) 

4082212 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกฬีา   

(Technology and Innovation in Sport) 

3(3-0-6) 
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4082302 เวชศาสตรการกฬีา 

(Sport Medicine) 

3(2-2-5) 

4083113 

 

การจัดการกฬีา 

(Sport Management) 

3(3-0-6) 

 

4083412 การจัดการนันทนาการ   

(Recreation  Management) 

3(3-0-6) 

 

4084104 จรรยาบรรณวชิาชพีวิทยาศาสตรการกฬีา 

(Sport Science  Professional Code of Ethics) 

2(2-0-4) 

4084905 การวิจัยเบื้องตนทางวิทยาศาสตรการกฬีา   

(Basic Research in Sport Science) 

3(2-2-5) 

 
     2.2   วชิาเอกเลือก  ไมนอยกวา  49  หนวยกติ 

                             กลุมทฤษฏี           34   หนวยกติ 

4081111 

 

กลศาสตรเบื้องตน 

(Basic Mechanics) 

2(2-0-4) 

 

4081208  การปฐมพยาบาลและการชวยเหลอืเบ้ืองตน   

(First Aids and Primary Health Care) 

2(1-2-3) 

4081211 ความปลอดภัยทางกฬีา  

(Sport Safety) 

2(2-0-4) 

4082106 การออกกาํลังกายและการกฬีาในเด็กและเยาวชน 

(Exercise and Sport in Children and Youth) 

2(2-0-4) 

4082107 

 

คุณภาพชวิีตและการสงเสรมิสุขภาพ 

(Quality of Life and Health Promotion) 

2(2-0-4) 

 

4082213 คอมพิวเตอรสาํหรับวิทยาศาสตรการกฬีา 

(Computer for Sport Science) 

2(1-2-3) 

4083114 เทคนคิการโคชกฬีา และโปรแกรมการฝก 

(Sport Coaching Techniques and Training Program) 

2(1-2-3) 
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4083115 

 

 

 

การฝกปฏิบัตทัิกษะทางจติวิทยาและการจัดการความเครยีด 

ทางการกฬีา  

(Psychological Skill Training and Stress Management in 

Sport) 

2(2-0-4) 

 

 

 

4083207 

 

ชวีกลศาสตรการกฬีา 

(Sport Biomechanics) 

3(3-0-6) 

 

4083208 

 

โภชนาการการกฬีา 

(Sport Nutrition) 

3(3-0-6) 

4083209 การนวดเพ่ือสุขภาพและกฬีา 

(Massage for Health and Sport) 

2(1-2-3) 

4083210 การเรยีนรูทักษะกลไก   

(Learning of Motor Skills) 

2(2-0-4) 

4083211 การออกกาํลังกายและกฬีาในสตร ี  

(Exercise and Sport in Women) 

2(2-0-4) 

4083212 การออกกาํลังกายและกฬีาในผูสงูอายุ  

(Exercise and Sport in Aging Population) 

2(2-0-4) 

4083213 พัฒนาการการเคลื่อนไหว 

(Motor Development) 

2(2-0-4) 

4083226 การโฆษณาและการสงเสรมิกฬีาและการออกกาํลังกาย  

(Advertising and Promotion Exercise and Sport) 

2(2-0-4) 

4083310 การออกกาํลังกายเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย   

(Exercise Rehabilitation) 

2(2-0-4) 

4083311 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย 

(Physical Fitness Testing and Evaluation) 

2(2-0-4) 

4083413 วิทยาศาสตรการกฬีาในโรงเรยีนและชุมชน 

(Sport Science in School and Community) 

2(2-0-4) 
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4083414 การจัดการแขงขันกฬีาและการตดัสนิ 

(Organization of Sports Competition and Officiating) 

2(2-0-4) 

4084105 สถานท่ีและอุปกรณทางการกฬีา  

(Facilities and Equipment in Sport) 

2(2-0-4) 

4084204 หลักการทางวิทยาศาสตรในการออกกาํลงักายและการฝกกฬีา 

(Scientific Principles in Exercise and Sport Training) 

2(2-0-4) 

4084205 

 

การทองเที่ยวและธุรกจิการกฬีา 

(Tourism and Sport Business) 

2(2-0-4) 

 

4084418 กฬีาและการพัฒนาชุมชน 

(Sport and Community Development) 

2(2-0-4) 

4084419 การนนัทนาการชุมชน  

(Community Recreation) 

2(2-0-4) 

4084904 

 

โครงงานวทิยาศาสตรการกฬีา 

(Senior Project in Sport Science) 

3(1-4-4) 

 

4084906 สัมมนาวทิยาศาสตรการกฬีา 

(Sport Science Seminar) 

2(1-2-3) 

 

                             กลุมปฏบิติั   ไมนอยกวา   15   หนวยกติ 
 

4081410 กจิกรรมเขาจังหวะ 

(Rhythmic Activities) 

1(0-2-1) 

4081522 มวยไทย 

(Thai Boxing) 

1(0-2-1) 

4081523 ยูโด    

(Judo)  

1(0-2-1) 

4081524 ดาบสากล 

(Fencing) 

1(0-2-1)
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4081532 การฝกมวยไทย 

(Thai Boxing Training) 

2(1-2-3) 

4081533 การฝกยูโด   

(Judo Training) 

2(1-2-3) 

4081610 แฮนดบอล 

(Handball) 

1(0-2-1) 

4081611 บาสเกตบอล 

(Basketball) 

1(0-2-1) 

4081612 รักบี้ฟุตบอล 

(Rugby Football) 

1(0-2-1) 

4081613 วอลเลยบอล 

(Volleyball) 

1(0-2-1) 

4081525 มวยสากล   

(Boxing) 

1(0-2-1) 

4081526 วายน้าํ 

(Swimming) 

1(0-2-1) 

4081527 การฝกกรฑีา 

(Track and Field Training) 

2(1-2-3) 

4081528 

 

การฝกวายน้าํ 

(Swimming Training) 

2(1-2-3) 

4081529 ยิมนาสตกิส   

(Gymnastics)   

1(0-2-1) 

4081530 การฝกยมินาสตกิส  

(Gymnastics Training) 

2(1-2-3) 

4081531 การฝกมวยสากล 

(Boxing Training) 

2(1-2-3) 
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4081614 การออกกาํลังกายในน้ํา  

(Aquatic Exercise) 

1(0-2-1) 

4081615 ระบําใตน้าํ  

(Synchronized Swimming) 

1(0-2-1) 

4081616 กระโดดน้าํ    

(Diving) 

1(0-2-1) 

4081617 โปโลน้ํา   

(Water Polo) 

1(0-2-1) 

4081618 การชวยชวีติและความปลอดภัยทางน้าํ 

(Life Saving and Water Safety) 

1(0-2-1) 

4081619 การฝกบาสเกตบอล 

(Basketball Training)  

2(1-2-3) 

4081620 การฝกรกับ้ีฟุตบอล 

(Rugby Football Training) 

2(1-2-3) 

4081621 การฝกวอลเลยบอล 

(Volleyball Training) 

2(1-2-3) 

4081708 กระบ่ีกระบอง 

(Krabi Krabong) 

1(0-2-1) 

 

4082414 เรอืพาย 

(Rowing) 

1(0-2-1) 

4082531 เทนนสิ   

(Tennis) 

1(0-2-1) 

4082532 แบดมินตัน 

(Badminton) 

1(0-2-1)

  

4082533 ซอฟทเทนนสิ    

(Soft Tennis) 

1(0-2-1) 
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4082534 เทเบลิเทนนสิ 

(Table Tennis) 

1(0-2-1) 

4082535 กอลฟ 

(Golf) 

1(0-2-1) 

4082536 ฟุตซอล   

(Futsal) 

1(0-2-1) 

4082537 ตะกรอและเซปคตะกรอ 

(Takraw and Sepak Takraw) 

1(0-2-1) 

4082538 เทควันโด 

(Takwando) 

1(0-2-1) 

4082539 ศลิปะปองกันตัว 

(Martial Art) 

1(0-2-1) 

4082540 การฝกเทนนสิ 

(Tennis Training) 

2(1-2-3) 

4082541 การฝกแบดมินตัน 

(Badminton Training)  

2(1-2-3) 

4082542 การฝกเทเบิลเทนนสิ  

(Table Tennis Training) 

2(1-2-3) 

4082623 เบสบอล 

(Baseball) 

1(0-2-1) 

4082624 ซอฟทบอล 

(Softball) 

1(0-2-1) 

 

4082625 ฟุตบอล 

(Football) 

1(0-2-1) 

4082626 การฝกฟุตบอล 

(Football Training) 

2(1-2-3) 
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4083214 การว่ิงเพ่ือสุขภาพ  

(Running for Health) 

1(0-2-1) 

4083215 การกระโดดเชอืกเพ่ือสุขภาพ 

(Jumping Rope  for Health) 

1(0-2-1) 

4083216 โยคะเพ่ือสุขภาพ 

(Yoga for Health) 

1(0-2-1) 

4083217 เกมเบ็ดเตลด็   

(Minor Games) 

1(0-2-1) 

4083218 การละเลนพ้ืนเมือง  

(Traditional Games) 

1(0-2-1) 

4083219 กรฑีา 

(Track and Field) 

1(0-2-1) 

4083221 จักรยาน   

(Cycling) 

1(0-2-1) 

4083222 การออกกาํลังกายและการควบคุมน้ําหนกั 

(Exercise and Weight Control) 

1(0-2-1) 

4083223 การฝกดวยน้ําหนัก 

(Weight Training) 

1(0-2-1) 

4083224 ยกน้าํหนัก   

(Weight Lifting) 

1(0-2-1) 

4083225 การเสรมิสรางสัดสวนรางกาย  

(Body Sculpting) 

2(1-2-3) 

4083415 แอโรบคิดานซ 

(Aerobic Dance) 

1(0-2-1) 

4083416 โมเดรินดานซ 

(Modern Dance) 

1(0-2-1) 
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  2.3)  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ     7  หนวยกติ/ชั่วโมงปฏบัิต ิ  

4083802 

 

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรการกฬีา

(Preparation for Professimal Experience in Sports Science) 

1(60) 

4084803 การฝกประสบการณวิชาชพีวทิยาศาสตรการกฬีา   

(Field  Experience  in  Sports Science) 

  6(600) 

6003801 

 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

  1(60) 

 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 

  3) หมวดเลือกเสร ี เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม       

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 

 

 

4083417 ลลีาศ 

(Ballroom Dance) 

1(0-2-1) 

4083418 แอโรบคิ ยมินาสตกิส 

(Aerobic Gymnastics) 

1(0-2-1)

  

4083419 ไฟทเตอรแอโรบิก 

(Fighter Aerobic) 

1(0-2-1) 

4083420 คิคบอกซิง่แอโรบิก  

(Kickboxing Aerobic) 

 

1(0-2-1) 
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3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

         1) หมวดวชิาการศกึษาทั่วไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนาํเสนอผลการสบืคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวติประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง  การพูด  การอานและ 

การเขียน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวชิาการและสงัคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

          Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

          Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

          เทคนคิการอานและฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนังสอือางอิงตาง ๆ  

                              Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                                ฝกเขยีนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถกูตอง 
 

                                Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก  เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                      3(2-2-5)                                     

                  (Japanese for Beginners ) 

                      ฝกทกัษะ  4  ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ  และคําศัพทท่ีใชในชวีติประจําวัน  รวมทัง้ศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตนประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

            ควรฝกทักษะท้ัง  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได  

  Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading  short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                      ฝกทักษะทัง้  4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถาม 

ได  การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 
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รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                     ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion 

and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได 

  การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

 
 

              1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                              ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ   

สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมอืงด ี มีคุณธรรมนาํ ความรู   

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวิีต  มีคุณภาพชวีติท่ีดมีศีักดิ์ศรขีองความ เปนมนุษย   

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและ 

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการ 

ทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 

                            Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning  

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being  

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge  

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society;  

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self- 

study; and integration of theories into practice 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ  การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
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รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 
 

     Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

            Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Study) 

          ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏญิญาวา 

ดวยความรวมมอือาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถปุระสงค  เปาหมาย โครงสราง 

ภาพรวมท่ีมาคาํศัพทและท่ีมาของ  AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐาน 

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมผีลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

          สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ  ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                               วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 
 

 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลงังานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชือ่มโยง  ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 
 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

              1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวีติและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ  สําหรับการศกึษาคนควา  

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวนัอยางมีประสทิธิภาพ  

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ              3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of 

scientific knowledge, linear equation and practical application for problem solutions  

in daily life 
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รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

           Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจบ็ปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 
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รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

         2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

            2.1  กลุมวชิาเอกบังคบั 

 

4011311 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 (Fundamental Physics) 

           เลขนัยสําคัญ  ความคลาดเคลื่อนจากการวดั  ปรมิาณทางฟสกิส  กฎการ

เคลื่อนท่ีของนวิตัน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความจุความรอน  การขายตัวเนื่องจาก

ความรอน การถายเทความรอน  ฝกปฏบัิตกิารการใชเครื่องมือพื้นฐาน  ปฏิบัตกิาร

เกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ  กฎการเคลื่อนท่ีของนวิตัน  พลังงานและโมเมตัม  

ความรอนและคลืน่กล 

          No significant deviation from the measurement. Physical quantities. Newton's  

laws of motion. Introduction to heat capacity. Prostitution because of the heat. Heat  

transfer. Practice using basic tools. Operating on a different motion, Newton's laws  

of motion. Energy and momentum quantum. Thermal and mechanical waves. 

 

4031107 ชีววทิยาพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

  (Fundamental Biology) 

   สารประกอบเคมีในสิ่งมีชวิีต  เซลล   เนื้อเยื่อ  การสบืพันธุ  การเจรญิเตบิโต

ระบบตาง ๆ  ของสิ่งมีชวิีต การจําแนกสิ่งมีชวิีต  กําเนดิชวีติ  ววัิฒนาการ  พันธุกรรม 

สิ่งมีชวีติและสภาวะแวดลอม   การอนรุักษสิ่งแวดลอม 

          Chemical compounds in living tissue of the reproductive system and growth  

of organisms. Classification of living organisms genetic origin of life, evolution and the  

environment. Environmental conservation. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4021108         เคมท่ัีวไป                                                                          3(2-2-5) 

                   (General Chemistry) 

           สารและสมบัตขิองสสาร  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  

ปรมิาณสารสัมพันธ  สารละลายและคอลลอยด  ปฏิกริยิาเคมี  องคประกอบท่ีมีผลตอ

อัตราสมดลุเคมี  กรด  เบส  เกลอื  สมบัตขิองแกส  เคมนีวิเคลยีรเบ้ืองตน 

          Matter and properties of matter. Atomic structure, periodic table, 

chemical bonding primer. Stoichiometry. Solutions and colloids. Chemical 

reaction Elements that affect the rate of chemical equilibrium, acid-base 

properties of salt tablets. Introduction to nuclear chemistry. 
 

 

4081112        สถติิสําหรบัวทิยาศาสตรการกีฬา              3(3-0-6) 

   (Statistics for Sport Science) 

   ศกึษาหลักการสถติท่ีิใชในงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการกฬีา  ระเบียบ

วธีิการทางสถติ ิ สถติพิรรณนา  การแจกแจงของตัวอยาง  การประมาณคา  การ

ทดสอบสมมุตฐิาน  การหาความสัมพันธ  การใชโปรแกรมประยุกตทางสถติใินการ

วเิคราะหขอมูลทางสถติ ิ

           Principles were used in the study sports science. Methods of descriptive  

statistics, probability distributions, statistical estimation, hypothesis testing of samples. 

The relationship. Using the application of statistical analysis statistical data. 

 

4081207        กายวภิาคและสรรีวทิยาของมนุษยสําหรับวทิยาศาสตรการกีฬา 3(2-2-5)  

   (Human Anatomy and Physiology for Sports Science) 

    ลักษณะรูปรางและโครงสรางของอวัยวะ  กระบวนการทํางานและกลไกการ

ควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ  ในรางกายมนุษย  ไดแก  ระบบประสาท  ระบบ

ตอมไรทอ ระบบหมุนเวียนโลหติและระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบการ

ทํางานของกลามเนื้อ  ระบบสบืพันธุ  และระบบขับถายของเสยีและปฏบัิตกิารท่ีเกี่ยวของ

กับเนื้อหารายวชิา  และปฏิบัตกิารที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวชิา 
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รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

   Shapes and structures of organs; process of  functions and  mechanical 

functions  controling of human body systems including nervous, endocrine, 

circulatory respiratory systems, digestive, muscular, reproductive, and excretory 

systems; and laboratory related to subject contents 
 

4081209        วทิยาศาสตรการกีฬา                  3(3-0-6)  

   (Sport Science) 

   ประวตัแิละปรชัญา  หลักการ  ขอบขาย  ววัิฒนาการ  ความสาํคัญ  ปจจุบัน 

และแนวโนม  และการประยุกตใชวทิยาศาสตรการกฬีาท้ังในการกฬีาเพื่อมวลชนและ 

การแขงขัน 

      History and philosophy, principles, scopes, evolution, significance, current  

and trend, and application of sport science in both sport for all and competition 
 

4081210         วทิยาศาสตรสุขภาพและความปลอดภัย     3(3-0-6) 

    (Health and Safety Science) 

      สิ่งแวดลอมทางกายภาพและชวีภาพ  และการเชื่อมโยงไปสูสุขภาพของมนุษย 

และอุบัติเหตุ  สาเหตุท่ีทาํใหเกดิอุบัติเหตุจากการจราจร  ในบาน  โรงเรียน  โรงงาน 

อุตสาหกรรม  และสนามกฬีา  การจัดโปรแกรมสวัสดภิาพในสถานท่ีตาง ๆ  

   Physical and biological environment and integrating to human health and  

accident; causes of traffic accident, accident at home, school, factory, and sport  

field; setting of safety programs in those places 
 

4081302        จติวทิยาการกฬีา                  3(3-0-6)  

   (Sport Psychology) 

   ความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวรางกายและสภาวะภายใน  เนื้อหาวิชา 

ประกอบดวยแรงจูงใจ  ความเครียดและความวิตกกังวล  ความกาวราวและความ 

รุนแรง  พลวัตรของกลุมและความเปนผูนํา  ทักษะทางจิตใจ  ภาพลักษณทางกาย  

การเลิกเลน  การบาดเจ็บ  และอิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ 

ความสามารถทางรางกายและจติใจทัง้ในบรบิทของการเลนกฬีาเพ่ือมวลชนและการ 

แขงขัน 
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รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

      The reciprocal relationship of body movements and inner states; subject  

content included motivation, stress and anxiety, aggression and violence, group and  

leadership dynamics, psychological skills, body image, burn out, injury, and social  

and environmental influencing that related to physiological and psychological  

performance in the context of both sport for all and competition 

 

4082210        สรรีวทิยาการกีฬา                   3(2-2-5)  

   (Sport  Physiology) 

   การรักษาสภาพสมดุลของรางกาย  การตอบสนองและการปรับตัวของระบบ

ตาง ๆ  ในรางกายมนุษย  ท้ังแบบฉับพลันและระยะยาว  ท่ีเกดิจากการเลนและฝกกีฬา 

เทคนคิปฏิบัตกิารทางดานสรรีวทิยาทางการกฬีาท่ีเกี่ยวของ 

   Homeostasis, response and adaptation of human body systems in both 

acute and chronic adaptation as a result of sport playing and training, techniques of 

sport physiology laboratory  
 

4082212         เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการกีฬา      3(3-0-6)  

    (Technology and Innovation in Sport) 

      การสรางและพัฒนารูปแบบ  อุปกรณและเครื่องมือใหม ๆ  เพ่ือใชในการออก 

กําลังกายและฝกกฬีา  เนนการปรับปรุงและประยุกตใชใหไดคุมคามากขึ้นในเชงิการแก 

ปญหาและความคิดสรางสรรค 

   Inventing and developing new models, equipment, and instrument for  

exercise and sport training: emphasizing on being worth from modification and  

application by using problem solving strategies and creative thinking 
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รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4082302     เวชศาสตรการกีฬา               3(2-2-5)  

   (Sport Medicine) 

      ขอบขายและบุคลากรทางเวชศาสตรการกฬีา  การประเมินสุขภาพและสมรรถ 

ภาพทางกายกอนออกกาํลังกายและการเลนกีฬา  ความรูพ้ืนฐานทางดานเวชศาสตร 

การกีฬาเพ่ือการปองกันและการบําบัดรักษาการบาดเจ็บ  สารตองหาม  การฟนฟู 

สภาพรางกาย  การออกกาํลังกายในผูปวยหรอืบุคคลพิเศษ 

    Scopes and teams of sport medicine; health and physical fitness evaluation  

prior to exercise and sport playing; basic knowledge of sport medicine for prevention  

and treatment of injuries; doping; physical rehabilitation; exercise  for patients or special 

population 
 

4083113      การจัดการกีฬา                                    3(3-0-6) 

   (Sport Management) 

    ทฤษฎีและมโนทัศนการบรหิาร  งานบุคคล  การตดิตอสื่อสารและการแกปญหา 

การบรหิารงบประมาณ  คาใชจาย  จรรยาบรรณ และการประเมินโปรแกรมท้ังจากหนวย 

งานราชการและเอกชน 

    Administrative theories and concepts; personal administration; communication  

and problem solving; fiscal management, budgeting, ethical considerations, and  

program evaluation in both government and private organizations 

 

4083412     การจดัการนันทนาการ                  3(3-0-6) 

   (Recreation Management) 

      ปรัชญาและพื้นฐานทางสังคม  องคกรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการนันทนาการ 

และการกฬีา  ท้ังองคกรของรัฐและเอกชน  การดาํเนนิงานและรูปแบบการบรหิาร  การ 

จัดการนันทนาการในสงัคมและชุมชน  วิธกีารและเทคนคิการเปนผูนํานันทนาการ 

   Philosophy and social foundation; organizations  related to recreation and  

sport management  in both government and private organizations; procedure and  

administration models; recreation management in society and communities; methods  
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and techniques of recreation leaders 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4084104         จรรยาบรรณวชิาชีพวทิยาศาสตรการกีฬา       2(2-0-4) 

    (Sport Science  Professional Code of Ethics) 

      แนวคดิพ้ืนฐาน  ความหมาย  และความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชพีดาน 

 การกฬีา  ทฤษฎี  ปรัชญาและขอบขายของจรรยาบรรณวิชาชพีดานการกฬีา  รวมท้ัง 

 หลักปฏิบัตเิพ่ือชี้แนะและยดึม่ันในการเปนนกัวิทยาศาสตรการกฬีามืออาชพี 

   Fundamental concept, definition, and significance of ethics in sport;  theory,  

philosophy, and scope of ethics in sport;  including practical principles for guiding  

and committing in order to be the professional  sport scientist 

 

4084905        การวจิยัเบือ้งตนทางวทิยาศาสตรการกีฬา       3(2-2-5) 

   (Basic Research in Sport Science) 

   หัวขอ  วัตถุประสงค  สมมุตฐิาน  วิธีการในการวจัิยซึ่งประกอบดวยการสุม 

ตัวอยางและการเลอืกกลุมศกึษา  การเก็บและวิเคราะหขอมูล  การรายงานผลและการ 

สรุปผลการวจัิย  การศกึษางานวิจัย  ดานวิทยาศาสตรการกฬีาท้ังในและตางประเทศ 

เพ่ือฝกอภิปรายผล  และประยุกตใชผลงานวิจัย 

   Topics; objectives; hypotheses; methods of research composed of sampling  

and selection of study group, data collection and analysis; reporting and summaries  

of  research results; studying sport science research  in the country and abroad for  

practicing on discussion and applying research results 
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1.2 กลุมวชิาเอกเลือก  

                    - กลุมทฤษฏ ี
 

4081111         กลศาสตรเบื้องตน                  2(2-0-4) 

        (Basic Mechanics) 

      หลักพ้ืนฐานกลศาสตรและการประยุกตใชในการเคลื่อนไหวของมนุษย 

ท่ีประกอบดวยกจิกรรมในชวิีตประจําวัน  ทักษะกลไกและการออกแรงของมนุษย 

      Basic principles of mechanics and application in human movements   

included daily living activities, motor skills, and human ergonomics 
 

4081208         การปฐมพยาบาลและการชวยเหลอืเบื้องตน     2(1-2-3)  

   (First Aids and Primary Health Care) 

 หลักการ  แนวคิด  การปฐมพยาบาลและการช วยเหลือเบื ้องตน  การ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณฉีุกเฉนิ  การปฐมพยาบาลบาดแผล  ประเภทตาง ๆ  การมีสิ่ง

แปลกปลอมเขาสูรางกาย  การไดรับสารพิษ  จมน้ํา  ไฟฟาดูด  ไฟไหม  น้ํารอนลวก  

สัตวมีพิษ การหามเลือด  การพันผา  การฟนคืนชีพ  ขอเคล็ด  ขอเคลื่อน  และ

กระดูกหัก  การเคลื่อนยายและการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล  

และการฝกปฏิบัตใินการปฐมพยาบาล 
 

        The concept of first aid and aid . Helping injured emergency. Aid cuts to  

the different types of foreign matter into the body. The poisoning , drowning ,  

electric shock, fire, poisonous animals scald wound bandaging the resurrection  

and tips on moving and moving and delivery fractures per patient to a medical  

facility or hospital . And practice in first aid. 
 

4081211        ความปลอดภัยทางกฬีา                2(2-0-4)  

     (Sport Safety) 

         ความหมาย  ขอบขายและความสาํคัญของความปลอดภัยในการกีฬา   

การปองกันการบาดเจ็บ  การจัดการและการสงเสรมิความปลอดภัยในการเลนกฬีา  

การแกปญหา มาตรฐานและกฎระเบียบดานความปลอดภัยทางสุขภาพและกฬีา 



32 

  

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

    Definition, scope, and significance of sports safety; prevention of injury,   

  management and promotion of exercise and sport safety; problem solving,  

  standards, and rules of health and sport safety 

 

4082106        การออกกําลังกายและการกีฬาในเดก็และเยาวชน     2(2-0-4) 

   (Exercise and Sport in Children and Youth)  

   ประเด็น  และ/หรอืปญหาของการออกกําลังกายและเลนกฬีาในเด็กและเยาวชน 

อิทธพิลเชงิกายวภิาค  สรรีวิทยา  จติวิทยาและสังคมวิทยาของการออกกาํลงักายและ

การแขงขันกฬีาที่มีตอเดก็และเยาวชน 

   Issues and /or problems of exercise and sport playing in children and youth;  

anatomical, physiological, psychological and sociological effects of exercise and sport  

competition on children and youth 
 

 

4082107        คุณภาพชีวติและการสงเสรมิสุขภาพ                  2(2-0-4)  

   (Quality of Life and Health Promotion) 

      หลักพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ    

รูปแบบและแนวทางตาง ๆ  ของโปรแกรมคุณภาพชวิีตและสงเสรมิสุขภาพ  ประโยชน 

สวนบุคคลและระหวางบุคคล  การพัฒนาโปรแกรมสงเสรมิสุขภาพสําหรับบุคคลวัย 

ตาง ๆ  

  Basic principles for quality of life improvement and health promotion  

programs; models and various dimensions of quality of life and health promotion  

programs; benefits to individual and group interaction; development of health  

promotion programs for individuals of various ages. 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4082213        คอมพิวเตอรสําหรับวทิยาศาสตรการกฬีา                  2(1-2-3) 

   (Computer for Sport Science) 

   การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสาํเร็จรูปกจิกรรมทางดานการออกกาํลัง 

กายและการกีฬา  การสืบหาขอมูลทางวทิยาศาสตรการกีฬาจากอนิเตอรเน็ต  การ 

จัดการและการนาํเสนอขอมูล  

   Using of computer and computer - package programs in exercise and sport  

activities; searching for sport science data from internet; data management and  

presentation 

 

4083114     เทคนคิการโคชกีฬา และโปรแกรมการฝก                  2(1-2-3) 

  (Sport Coaching Techniques and Training Program)  

      หลักการและวิธกีารฝก  การจัดโปรแกรมการฝก  เทคนคิและกลวิธใีนการเลน 

 การวิเคราะหการแขงขนั  การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและระเบียบการแขงขัน   

 วิธีดําเนนิการและการจัดการแขงขันกฬีา 

    Principles and training  methods; setting up training programs; techniques  

and playing strategies; competition analyses;  physical fitness improvement;  rules and  

regulations in competition; procedure and organization of sport competition 

           

4083115     การฝกปฏบิัติทักษะทางจติวทิยาและการจัดการความเครยีดทางการกีฬา 2(2-0-4) 

   (Psychological Skill Training and Stress Management in Sport) 

      หลักการ วิธีการและประโยชนของการฝกทักษะทางจติวิทยา  เพ่ือการเพ่ิม 

ประสทิธภิาพของการแสดงออกทางกฬีา  และวธีิการในการจัดการความเครยีดจากการ 

ฝกซอมและแขงขันกฬีา 

    Principles, methods, and benefits of psychological skill training to improve  

sport performing and methods of stress coping from sport training and competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4083207          ชวีกลศาสตรการกีฬา                3(3-0-6)  

       (Sport Biomechanics) 

      ความรูและวิธกีารทางดานชวีกลศาสตรในการประยุกตใชตอโครงสรางและ 

  หนาท่ีของการเคลื่อนไหวของมนุษย  กจิกรรมการดาํเนนิชวิีตประจําวัน  สุขภาพและ 

  ความสามารถทางกฬีา 

   Knowledge and methods of biomechanics applied to structures and functions 

of human movements, daily living activities, health, and sport performance 
 

4083208       โภชนาการการกฬีา                   3(3-0-6)  

   (Sport Nutrition) 

   สารอาหารหลัก  สารอาหารรอง และอาหารอ่ืน ๆ  ที่จําเปนอันจะเปนการ 

ประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  และความสามารถทางกฬีา  รวมถงึความเขาใจผล 

ของเมตาโบลซิมึของอาหาร  การเลอืก และการประยุกตใชสารอาหารเสรมิ  เพ่ือเพ่ิม 

พลังงานในวิถกีารดําเนนิชวีติจรงิ  และบรบิททางการกฬีา 

   Macronutrient, micronutrient, and other essential nutrients ingested that will  

be applied to improve health and sport performance including understanding the effect 

of food metabolism, selecting and applying nutritional supplements to enhance energy 

in real life scenarios and context of sport 
 

4083209     การนวดเพ่ือสุขภาพและกีฬา                    2(1-2-3)  

    (Massage for Health and Sport) 

    โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ  ของรางกายท่ีเกี่ยวของกับการนวด  

ประโยชนของการนวดทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา  ฝกปฏิบัติการนวดและการนาํไปใช 

เพ่ือการผอนคลายและสุขภาพ  รวมทัง้การประยุกตการนวดในการเตรยีมตัวของนกักฬีา   

กอนการแขงขัน  ขณะแขงขัน  และหลงัการแขงขัน  

    Structural and functional body systems related to massage; physiological  

and psychological benefits of massage; practices in massage and application for  

relaxation and health; including applying massage to prepare athletes before, during  

and after competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4083210        การเรยีนรูทักษะกลไก         2(2-0-4)  

   (Learning of Motor Skills) 

      ความรูพ้ืนฐานดานสรรีวทิยาและจติวิทยา  ขบวนการขาวสาร  และกศุโลบาย  

เพ่ือนํามาใชในการเรยีนรู  การฝก  และความคงอยูของทักษะ 

   Basic foundation of physiology and psychology ; information processes and  

strategies applied to learning, training and retention of skills 

 

4083211         การออกกําลังกายและการกีฬาในสตร ี      2(2-0-4) 

   (Exercise and Sport in Women) 

   ประเด็น  และ/หรอืปญหาของการออกกําลังกายและการกฬีาในสตร ี อทิธิพล 

เชงิกายวภิาค  สรรีวทิยา  จติวทิยา  และสังคมวิทยาของการออกกาํลงักาย  การเลน 

และการแขงขันกฬีาของสตร ี 

   Issues and/or problems of exercise and sport in females; anatomical,  

physiological, psychological and sociological effects of exercise, sport playing and  

competition of women 

 

4083212        การออกกําลังกายและการกีฬาในผูสูงอาย ุ     2(2-0-4) 

   (Exercise and Sport in Aging Population) 

   การตอบสนองดานกายวิภาค  สรรีวทิยา  จติวทิยาและสังคมวิทยาท่ีเกีย่วของ 

กับการเขารวมกจิกรรมทางกาย  การออกกาํลงักายและการเลนกฬีา  การพัฒนาโปรแกรม 

การออกกําลังกาย  บทบาทของผูนํากจิกรรม  การสงเสรมิการออกกําลังกายและการ 

เลนกฬีาสาํหรับผูสูงอายุ 

   Anatomical, physiological, psychological and sociological responding that  

related to participation in physical activities, exercise, and sport; development of  

exercise programs; role of activities leaders ; promotion of exercise and sport  

playing for aging population 
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4083213        พัฒนาการการเคล่ือนไหว                2(2-0-4) 

   (Motor Development) 

      การเจรญิเตบิโตของรางกาย  รูปแบบรางกาย  และการพัฒนากลไกจากวัยเดก็  

วัยรุนและวยัผูใหญ  ความแตกตางทางดานเพศในการพัฒนากลไก 

   Physical growth, body types, and motor development through children,  

adolescence, and adult stages; sexual differences in motor development  

 
 

4083226          การโฆษณาและการสงเสรมิกีฬาและการออกกําลังกาย      2(2-0-4) 

   (Advertising and Promotion Exercise and Sport) 

   การวางแผนการโฆษณา  การจัดการทางดานโฆษณาการเผยแพรแนวความคิด 

ทางดานการตลาดและการคิดวธีิการสรางสรรคผลงานท่ีนําไปใชในวงการตลาดกฬีา 

และการออกกาํลังกาย 

      Strategic planning for advertising; publicity advertising management of  

marketing concepts and formulating creative works applied to the sport and exercise  

marketing industry 
 

4083310        การออกกําลังกายเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย      2(2-0-4)  

   (Exercise Rehabilitation) 

      การเพ่ิมระดับความสามารถทางกายและการวเิคราะหโปรแกรมการออก 

กําลังกาย  โดยอาศัยหลักการทางดานกายภาพบําบัด 

   Improving physical performance level and analyzing exercises programs by  

using physical therapy techniques 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
 

4083311        การทดสอบและการประเมนิสมรรถภาพทางกาย      2(2-0-4)  

   (Physical Fitness Testing and Evaluation) 

      แบบทดสอบและวธีิการดําเนนิการของแบบทดสอบสมรรถภาพทางสุขภาพ 

และทางกฬีา  เกณฑปกตสิมรรถภาพทางกาย  การเลอืกใชแบบทดสอบ  การพัฒนา 

แบบทดสอบมาตรฐาน 

   Test and procedure of health and sport related to physical fitness test;   

norms of physical fitness;  selecting    the test; developing   standard test  

 

4083413        วทิยาศาสตรการกีฬาในโรงเรยีนและชุมชน      2(2-0-4)  

   (Sport Science in School and Community) 

         การใชวิทยาศาสตรการกีฬาในการทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   

การแขงขัน  การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน  และการดูแลนกัเรยีนทัง้กจิกรรมในชัน้ 

เรยีนและกจิกรรมเสรมิ  รวมท้ังกจิกรรมตาง ๆ  เพ่ือสงเสรมิการออกกําลังกายและการ 

เลนกฬีาเพื่อสุขภาพของชุมชน  

   Usage  of sport science in testing and improving physical fitness, competition,   

designing learning activities and student caring in  both classroom and supplement  

activities; including other activities to promote exercise and sport for community  

health 
 

4083414        การจดัการแขงขันกฬีาและการตัดสิน       2(2-0-4) 

   (Organization of Sports Competition and Officiating) 

      กฬีาแตละชนดิ  ขัน้ตอน  การดําเนนิงานและการจัดการแขงขันกฬีา  รูปแบบ 

การจัดการแขงขัน  การบันทึกและรายงานผล  และการตัดสนิกฬีาในกฬีาแตละชนดิ 

   Type of sport , stages, procedures, and organizations of sport competition;  

modes of organization of sport competition; data recording and reporting; sport  

officiating in each sport type 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4084105         สถานท่ีและอุปกรณทางการกีฬา              2(2-0-4) 

    (Facilities and Equipment in Sport)  

   หลักการ  โครงสรางและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณในการออกกาํลงักาย 

 และการกฬีา  ท่ีมีคุณภาพตอการใชงานตามมาตรฐานและหลกัการทางวิทยาศาสตร 

 การกฬีา 

   Principles, structure and design of facilities and equipments in exercise and  

 sport based on standard and principles of sport science 

 

4084204        หลักการทางวทิยาศาสตรในการออกกําลังกายและการฝกกีฬา 2(2-0-4) 

   (Scientific Principles in Exercise and Sport Training)   

              หลักการทางวิทยาศาสตรและวธีิการฝกแบบตาง ๆ  เพ่ือเสรมิสรางสมรรถภาพ 

ทางกายและความสามารถทางการกีฬา  การสรางโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมการ 

ออกกาํลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละบุคคลและกิจกรรมกีฬา  การ 

เลอืกใชเทคนคิและหลกัการการฝกตาง ๆ  เพ่ือออกแบบโปรแกรมการออกกาํลงักายและ 

การฝกกฬีา 

        Scientific principles and various training methods for improving physical fitness 

and sport performance; producing and developing exercise programs suitable for  

physical conditions of each  person  and sport activity;  selection of training techniques 

and principles  for setting an exercise and sport training programs 
 

4084205        การทองเท่ียวและธุรกิจการกฬีา                2(2-0-4)    

   (Tourism and Sport Business)  

        กฎและระเบียบในการควบคุมการจัดการทองเที่ยวและธุรกจิ  หลักการ  วธีิการ  

และเทคนิคการจัดกลุมทองเท่ียวทางการกีฬา  ประชุมและสัมมนาทางกีฬาและการ 

ทองเที่ยว  หลักการและวิธีการของธุรกิจการกีฬาซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน  การบัญชี  

การตลาด  และการบรหิารงานบุคคล  
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Rules and regulations to control tourism and business management; principles,  

methods, and techniques of sport-tour group; conference and seminar in sport and  

tourism; principles and methods of sport business related to budget, accounting,  

marketing, and personal administration 

 

4084418            กีฬาและการพัฒนาชุมชน                 2(2-0-4)  

   (Sport and Community Development) 

   กจิกรรมนันทนาการ  การออกกําลังกายและกฬีาตาง ๆ  ในชุมชน  วิธีการ 

บรหิารจัดการกจิกรรมตาง ๆ  เหลานัน้ใหตรงตามความตองการของชุมชน 

   Recreation activities, exercise and sport activities in community; administration  

of those activities to meet the needs of the community  

 

4084419        การนันทนาการชุมชน                 2(2-0-4)  

   (Community Recreation) 

      ศูนยและกจิกรรมนันทนาการแบบตาง ๆ  ในชุมชน  วธีิการจัดนันทนาการ 

ใหตรงตามความตองการของชุมชนและการพัฒนา 

   Various  centers and recreation activities in communities;  methods of   

recreation  to meet the needs of communities and development  
 

4084904            โครงงานวทิยาศาสตรการกีฬา       3(1-4-4)  

    (Senior Project in Sport Science)  

      การวเิคราะห  การคิดคน  การสราง  การพัฒนา  การประเมิน  และสรุป 

โครงงานท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกายและกฬีาท้ังในการสงเสรมิสุขภาพและสมรรถ 

ภาพทางกาย  ตลอดจนความสามารถทางกีฬา  รวมถึงการนําเสนอโครงงานตอ 

สาธารณะ 

   Analysis, invention, production, development, evaluation, and conclusion of  

projects related to exercise and sport in both health promotion and physical fitness  

as well as sport performance improvement  including project presentation to the public 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4084906        สัมมนาวทิยาศาสตรการกีฬา                  2(1-2-3)  

   (Seminar in Sport Science) 

   กจิกรรมการศกึษาดงูานในขอบขายวิทยาศาสตรการกฬีา  การศกึษา  คนควา   

อภิปรายกลุมและการวิเคราะหประเดน็ตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรการกฬีา  เพ่ือให 

กาวทันตอความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรการกฬีา 

   Filed trip activities in scopes of sport science; studying, searching, group  

discussion, and analysis of  various issues related to sport science to meet the needs  

and changing of sport science 

 
 

                     - กลุมปฏบิัติ 

 

4081410          กิจกรรมเขาจงัหวะ                 1(0-2-1) 

    (Rhythmic Activities) 

   การฝกทักษะเบ้ืองตนของการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ  ทักษะเบ้ืองตนของจังหวะ 

ดนตร ี การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตร ี การรองเพลงประกอบการเลน  การเตนรํา  

หรอืการเตนพ้ืนเมืองท่ีงาย ๆ  และเปนท่ีนยิม  เทคนคิและหลกัการทางวิทยาศาสตรการ 

กฬีาสาํหรับผูสอน  การออกแบบโปรแกรมการฝกสาํหรบับุคคลวัยตาง ๆ  

   Practice in various basic movement skills; basic skills of music rhythms,  

movement to music; singing to playing, dancing or simple and popular  folk dancing;  

techniques, and principles of sport science for instructor; design of training programs  

for individuals of various ages 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4081522          มวยไทย                                        1(0-2-1) 

     (Thai Boxing)  

   ประวัติ  ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบ้ืองตนและยุทธวิธีการตอสู  

ปลูกฝงทศันคตท่ีิดตีอศลิปะประจาํชาต ิ ใชมวยไทยเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย 

และปองกันตัว  หลักการและวิธีการสอนและการฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; development of positive attitude toward national art; using thai boxing  

as an exercise instrument and self-defending; principles and methods of instruction  

and training; rules and competition 

 

4081523           ยูโด                                        1(0-2-1) 

    (Judo)  

   ประวตั ิ ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบื้องตนและยุทธวธีิการตอสู  ใชยูโด 

เปนเครื่องมือในการออกกําลังกายและปองกันตัว  หลักการและวธีิการสอนและการ 

ฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; using judo as an exercise instrument and self-defending; principles and  

methods of instruction and training; rules and competition 

 

4081524           ดาบสากล                   1(0-2-1) 

      (Fencing) 

   ประวัต ิ ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบ้ืองตนและยทุธวธีิการตอสู  ใชดาบ 

สากลเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกายและปองกนัตัว  หลักการและวิธกีารสอนและ 

การฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; using fencing as an exercise instrument and self-defending; principles  

and methods of instruction and training; rules and competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4081525           มวยสากล                             1(0-2-1) 

      (Boxing) 

      ประวัติ  ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบ้ืองตนและยุทธวิธีการตอสู  ใช 

มวยสากลเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกายและปองกนัตัว  หลักการและวิธกีารสอน 

และการฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; using  boxing as an exercise instrument and self-defending; principles  

and methods of instruction and training; rules and competition 

 

4081526          วายนํ้า                                       1(0-2-1) 

     (Swimming)  

      การฝกทักษะเบื้องตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของวายน้าํ 

การเลือก  การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการ 

แขงขัน  ใชเปนเครื่องมือในการ  ออกกําลังกาย  หลกัการและวิธกีารสอนและการฝก   

กตกิาและการแขงขัน 

   Basic skill trainings; knowledge and understanding of various swimming  

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in playing 

and competition; using swimming as an instrument  for exercise; principles and 

methods of instruction and training; rules and competition 

 

4081527           การฝกกรฑีา                   2(1-2-3) 

    (Track and Field Training) 

    หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกกรีฑา  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและประสบ 

การณท้ังประเภทลูและประเภทลาน  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถ 

ภาพรางกาย  การฝกเปนกรรมการและเจาหนาท่ีในการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Principles and techniques of track and field training and instruction;  

equipment preparation; principles of sport science for training expertise and  

experiences in both track and field event; design of training programs for  

enhancing physical fitness; training to be referees and other staffs in  competition 

 

4081528          การฝกวายน้ํา                 2(1-2-3)  

     (Swimming Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกวายน้าํ  การเตรยีมอุปกรณ  หลักการ 

ทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสําหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและประสบการณ  การ 

ออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปนกรรมการและ 

เจาหนาท่ีในการแขงขัน 

   Principles and techniques of swimming training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4081529           ยมินาสติกส                  1(0-2-1) 

     (Gymnastics)  

       การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ   ของยิมนาสตกิส   

  การเลอืก  การเตรยีมและดแูลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขนั   

  ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักาย  หลักการและวิธีการสอนและการฝก  กตกิาและ 

  การแขงขัน 

    Basic skill trainings; knowledge and understanding of various gymnastics  

  techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in playing  

  and competition; using gymnastics as an instrument  for exercise; principles and  

  methods of instruction and training; rules and competition 



44 

  

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4081530           การฝกยมินาสติกส                 2(1-2-3)  

    (Gymnastics Training) 

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกยิมนาสติกส  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพ่ือความชํานาญและประสบ 

การณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปนกรรม 

การและเจาหนาท่ีในการแขงขัน 

   Principles and techniques of  gymnastics training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4081531           การฝกมวยสากล                   2(1-2-3)  

     (Boxing Training) 

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกมวยสากล   การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและประสบการณ   

การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปนกรรมการและ 

เจาหนาท่ีในการแขงขัน 

   Principles and techniques of  boxing training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 
 

4081532           การฝกมวยไทย                    2(1-2-3)  

    (Thai Boxing Training) 

         หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกมวยไทย  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและ 

ประสบการณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย  การฝก 

เปนกรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Principles and techniques of  thai boxing training and instruction; equipment 

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

  

4081533          การฝกยูโด                                       2(1-2-3)  

     (Judo Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกยูโด  การเตรียมอุปกรณ  หลักการ 

ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพื่อความชาํนาญและประสบการณ   

การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปนกรรมการและ 

เจาหนาท่ีในการแขงขัน 

   Principles and techniques of  judo training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4081610            แฮนดบอล                            1(0-2-1) 

 (Handball)  

   ประวตัแิละประโยชนของแฮนดบอล  ทักษะ  เทคนิคและกลวธีิการเลน  การ 

บริหารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of handball; skills, techniques and strategies of playing;  

body conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance  

of equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition) 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4081611           บาสเกตบอล                            1(0-2-1) 

     (Basketball)  

   ประวัติและประโยชนของบาสเกตบอล  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลน    

การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of basketball; skills, techniques and strategies of   

playing; body conditioning and physical fitness improvement; preparation and   

maintenance of equipments ; principles and  methods of  instruction and training;  

rules and competition 
 

4081612           รักบี้ฟุตบอล                            1(0-2-1) 

      (Rugby Football)  

   ประวัติและประโยชนของรักบ้ีฟุตบอล  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลน     

การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of rugby football; skills, techniques and strategies of   

playing; body conditioning and physical fitness improvement; preparation and   

maintenance of equipments ; principles and  methods of  instruction and training;  

rules and competition 
 

4081613            วอลเลยบอล         1(0-2-1) 

    (Volleyball)  

   ประวัติและประโยชนของวอลเลยบอล  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลน    

การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of volleyball; skills, techniques and strategies of  

playing; body conditioning and physical fitness improvement; preparation and   

maintenance of equipments ; principles and  methods of  instruction and training;  

rules and competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4081614           การออกกําลังกายในนํ้า     1(0-2-1) 

      (Aquatic Exercise) 

   การฝกทักษะเบื้องตน  ความรูและความเขาใจในเทคนิคตาง ๆ  ของการออก 

กําลังกายในน้ํา  การเลอืก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการ 

เลน  ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักาย  หลักการและวธีิการสอนและการฝก  

   Basic skill trainings; knowledge and understanding of various aquatic  

exercise techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety  

in playing; using aquatic exercise as an instrument  for exercise; principles and  

methods of instruction and training 

 

4081615           ระบําใตนํ้า                            1(0-2-1) 

      (Synchronized Swimming) 

    การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของระบาํใตน้าํ 

การเลอืก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขัน   

ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย  หลกัการและวธีิการสอนและการฝก  กตกิาและ 

การแขงขัน 

    Basic skill trainings; knowledge and understanding of various synchronized  

swimming techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in  

playing and competition; using synchronized swimming as an instrument for  

exercise; principles and methods of instruction and training; rules and competition 
 

4081616          กระโดดนํ้า                   1(0-2-1) 

     (Diving) 

       การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของกระโดดน้าํ 

การเลอืก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขัน   

ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย  หลักการและวิธีการสอนและการฝก  กตกิา 

และการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

     Basic skill trainings; knowledge and understanding of various diving  

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in  

playing and competition; using diving as an instrument  for exercise; principles   

and methods of instruction and training; rules and competition 
 

4081617           โปโลน้ํา                                       1(0-2-1) 

      (Water Polo)       

       การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของโปโลน้ํา 

การเลือก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการ 

แขงขัน  ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักาย  หลักการและวิธีการสอนและการฝก   

กตกิาและการแขงขัน 

    Basic skill trainings; knowledge and understanding of various water polo  

playing techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety  

in playing and competition; using water polo playing as an instrument  for  

exercise; principles and methods of instruction and training; rules and competition 
 

4081618           การชวยชีวติและความปลอดภัยทางนํ้า      1(0-2-1) 

     (Life Saving and Water Safety) 

   หลักการ  ทักษะเบ้ืองตนและเทคนคิของการชวยชวิีตและความปลอดภัยทาง 

น้ํา  การปฐมพยาบาลและการปองกันอุบัตเิหต ุ

   Principles, basic skills, and techniques of life saving and water safety; first  

aid and prevention of accident  
 

4081619            การฝกบาสเกตบอล        2(1-2-3)  

      (Basketball Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกบาสเกตบอล  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและ 

ประสบการณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย  การฝก 

เปนกรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Principles and techniques of basketball training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4081620          การฝกรักบี้ฟุตบอล                  2(1-2-3)  

     (Rugby Football Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกรักบ้ีฟุตบอล  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและ 

ประสบการณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย  การฝก 

เปนกรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน 

   Principles and techniques of rugby football training and instruction; equipment 

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4081621            การฝกวอลเลยบอล                 2(1-2-3)  

    (Volleyball Training) 

    หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกวอลเลยบอล  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและ 

ประสบการณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพิ่มสมรรถภาพรางกาย  การฝก 

เปนกรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน 

    Principles and techniques of  volleyball training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4081708           กระบี่กระบอง                  1(0-2-1) 

    (Krabi Krabong)  

   ประวัต ิความรูและความเขาใจ  ฝกทกัษะเบ้ืองตนและยทุธวธีิการตอสู  ปลกูฝง 

ทัศนคตท่ีิดตีอศลิปะประจําชาต ิ ใชกระบ่ีกระบองเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย 

และปองกันตัว  หลักการและวิธีการสอนและการฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; development of positive attitude toward national art; using krabi  

krabong as an exercise instrument and self-defending; principles and methods     

of instruction and training; rules and competition 

 

4082414          เรอืพาย                                        1(0-2-1) 

     (Rowing) 

      การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของเรอืพาย  

การเลือก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการ 

แขงขัน  ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักาย  หลักการและวิธีการสอนและการฝก   

กตกิาและการแขงขัน 

   Basic skill trainings; knowledge and understanding of various rowing  

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in  

playing and competition; using rowing as an instrument  for exercise; principles  

and methods of instruction and training; rules and competition 

 

4082531        เทนนสิ                                                  1(0-2-1) 

   (Tennis) 

   ประวัติและประโยชนของเทนนิส  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลนประเภท 

เดี่ยวและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมและ 

การรักษาอุปกรณ  หลักการและวิธกีารสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   History and benefits of tennis; skills, techniques and strategies of individual  

and team playing; body conditioning and physical fitness improvement; preparation  

and  maintenance of equipments ; principles and  methods of  instruction and  

training; rules and competition 

 

4082532        แบดมนิตัน                             1(0-2-1) 

   (Badminton)  

      ประวตัแิละประโยชนของแบดมินตัน  ทักษะ  เทคนคิและกลวธีิการเลนประเภท 

เดี่ยวและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมและ 

การรักษาอุปกรณ  หลักการและวิธกีารสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of badminton; skills, techniques and strategies of  

individual and team playing; body conditioning and physical fitness improvement;  

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  methods of instruction  

and training; rules and competition 

 

4082533          ซอฟทเทนนสิ                   1(0-2-1) 

     (Soft Tennis)  

   ประวัติและประโยชนของซอฟทเทนนิส  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลน 

ประเภทเดี่ยวและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การ 

เตรยีมและการรักษาอุปกรณ  หลักการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of tennis; skills, techniques and strategies of individual  

and team playing; body conditioning and physical fitness improvement; preparation 

and  maintenance of equipments ; principles and  methods of  instruction and  

training; rules and competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4082534          เทเบลิเทนนสิ                 1(0-2-1) 

      (Table Tennis)  

   ประวัติและประโยชนของเทเบิลเทนนิส  ทักษะ  เทคนิคและกลวิธีการเลน 

ประเภทเดี่ยวและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การ 

เตรยีมและการรักษาอุปกรณ  หลักการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of table tennis; skills, techniques and strategies of  

individual and team playing; body conditioning and physical fitness improvement;  

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  methods of   

instruction and training; rules and competition 

 

4082535          กอลฟ                                                1(0-2-1) 

     (Golf) 

   ประวตัแิละประโยชนของกอลฟ  ทักษะ  เทคนคิและกลวิธีการเลน  การบรหิาร 

รางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมและการรักษาอุปกรณ   

หลักการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

      History and benefits of golf; skills, techniques and strategies playing; body  

conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance of  

equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition 

 

4082536           ฟุตซอล                              1(0-2-1) 

    (Futsal) 

   ประวตัแิละประโยชนของฟุตซอล  ทักษะ  เทคนคิและกลวิธีการเลน  การ 

บรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การเตรยีมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   History and benefits of futsal; skills, techniques and strategies of playing;  

body conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance  

of equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition 

 

4082537           ตะกรอและเซปคตะกรอ                 1(0-2-1) 

      (Takraw and Sepak Takraw) 

       ประวัติและประโยชนของตะกรอและเซปคตะกรอ  ทักษะ  เทคนิคและ 

กลวิธีการเลน  การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การ  

เตรยีมและการรักษาอุปกรณ  หลักการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

     History and benefits of takraw and sepak takraw; skills, techniques and  

strategies of playing; body conditioning and physical fitness improvement;  

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  methods of   

instruction and training; rules and competition  

 

4082538         เทควันโด                              1(0-2-1) 

    (Takwando) 

      ประวัติ  ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบ้ืองตนและยุทธวิธีการตอสู      

                     ใชเทควันโดเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักายและปองกันตัว  หลักการและวิธกีารสอน 

 และการฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; using takwando as an exercise instrument and self-defending; principles  

and methods of instruction and training; rules and competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4082539        ศลิปะปองกันตัว                1(0-2-1) 

      (Martial Art) 

   ประวัติ  ความรูและความเขาใจ  ฝกทักษะเบื้องตนและยุทธวิธีการตอสู  ใช 

ศลิปะปองกันตัวเปนเครื่องมือในการออกกาํลงักายและปองกันตัว  หลักการและวิธกีาร 

สอนและการฝก  

   History, knowledge, and understanding; basic skills training and fighting  

strategies; using martial art as an exercise instrument and self-defending; principles  

and methods of instruction and training 

 

4082540        การฝกเทนนสิ                  2(1-2-3) 

    (Tennis Training) 

  หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกเทนนสิ  การเตรยีมอุปกรณ  หลักการ 

ทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสําหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและ ประสบการณ  การ 

ออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝก เปนกรรมการและ 

เจาหนาท่ีในการแขงขัน 

      Principles and techniques of  tennis training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4082541         การฝกแบดมนิตัน                  2(1-2-3)  

   (Badminton Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกแบดมนิตัน  การเตรยีมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและประสบ 

การณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปน 

กรรมการและเจาหนาท่ีในการแขงขนั 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Principles and techniques of  badminton training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4082542          การฝกเทเบลิเทนนสิ                 2(1-2-3)  

      (Table Tennis Training) 

   หลักการและเทคนคิของการสอนและฝกเทเบิลเทนนสิ  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวทิยาศาสตรการกฬีาสาํหรับการฝกเพ่ือความชาํนาญและประสบ 

การณ  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปน 

กรรมการและเจาหนาท่ีในการแขงขนั 

   Principles and techniques of  table tennis training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4082623           เบสบอล                                          1(0-2-1) 

    (Baseball)  

   ประวัตแิละประโยชนของเบสบอล  ทักษะ  เทคนคิและกลวธีิการเลน  การบรหิาร 

รางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมและการรักษาอุปกรณ   

หลักการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of baseball; skills, techniques and strategies of playing;  

body conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance  

of equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4082624           ซอฟทบอล                             1(0-2-1) 

    (Softball)  

   ประวตัแิละประโยชนของซอฟทบอล  ทักษะ เทคนคิและกลวิธีการเลน  การ 

บริหารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of softball; skills, techniques and strategies of playing;  

body conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance  

of equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition 

 

4082625          ฟุตบอล                                        1(0-2-1) 

      (Football)  

   ประวตัแิละประโยชนของฟุตบอล  ทักษะ เทคนคิและกลวธีิการเลน  การ 

บรหิารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การเตรยีมและการรักษา 

อุปกรณ  หลกัการและวิธีการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 

   History and benefits of football; skills, techniques and strategies of playing;  

body conditioning and physical fitness improvement; preparation and  maintenance  

of equipments ; principles and  methods of  instruction and training; rules and  

competition 

 

4082626          การฝกฟุตบอล                   2(1-2-3)  

      (Football Training) 

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกฟุตบอล  การเตรียมอุปกรณ  

หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาสําหรับการฝกเพ่ือความชํานาญและประสบการณ   

การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย  การฝกเปนกรรมการและ 

เจาหนาท่ีในการแขงขัน 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

   Principles and techniques of football training and instruction; equipment  

preparation; principles of sport science for training expertise and experiences;  

design of training programs for enhancing physical fitness; training to be referees  

and other staffs in  competition 

 

4083214        การวิ่งเพ่ือสุขภาพ                 1(0-2-1) 

   (Running for Health) 

      หลักการและประโยชนของกจิกรรมการวิ่งเพ่ือการออกกําลังกายและสุขภาพ 

การฝกทกัษะเบ้ืองตน  ความรูและเทคนคิของการฝก  การเตรยีมรางกายและอุปกรณ   

การปลกูฝงทศันคตทิีด่ตีอการวิ่ง  ใชเปนเครื่องมือสําหรับการออกกาํลงักาย 

   Principles and benefits of running activities for exercising and health; basic  

skill training; knowledge and techniques of training; physical and equipment  

preparation;  development of positive attitude toward running; using running as an  

instrument for exercise 
 

4083215          การกระโดดเชอืกเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 

     (Jumping Rope for Health) 

   หลักการและประโยชนของการกระโดดเชอืกเพ่ือการออกกาํลังกายและสุขภาพ   

วิธกีาร  รูปแบบและเทคนคิของการฝกการกระโดดแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการเสรมิสราง 

สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  การเตรียมสภาพรางกายและอุปกรณ  การปลกูฝง 

ทัศนคตท่ีิดตีอการกระโดดเชอืก ใชเปนเครื่องมือสาํหรับการออกกาํลังกาย 

   Principles and benefits of jumping rope for exercising and health; methods,  

styles, and techniques of various jumping rope for health and physical fitness  

improvement; physical and equipment preparation;  development of positive  

attitude toward jumping rope; using as an instrument for exercise 
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รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4083216           โยคะเพ่ือสุขภาพ                   1(0-2-1)  

    (Yoga for Health)  

   หลักการและประโยชนของโยคะเพ่ือการออกกาํลังกายและสุขภาพ  วิธีการ  

รูปแบบและเทคนิคของการฝกโยคะแบบตาง ๆ  เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและ 

สมรรถภาพทางกาย  การเตรยีมสภาพรางกายและอุปกรณ  การปลกูฝงทัศนคตท่ีิด ี

ตอโยคะ  ใชเปนเครื่องมือสาํหรับการออกกาํลังกาย 

   Principles and benefits of yoga for exercising and health; methods, styles,  

and techniques of various yoga for health and physical fitness improvement;  

preparation of physical and equipments;  development of positive attitude toward  

yoga; using as an instrument for exercise 

 

4083217           เกมเบ็ดเตล็ด                   1(0-2-1) 

     (Minor Games) 

   หลักการและประโยชนของเกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการออกกาํลังกายและนนัทนาการ  

วิธกีาร รปูแบบและเทคนคิของการเปนผูนาํ  การออกแบบกจิกรรม  การเตรยีมสถานท่ี 

และอุปกรณ  ใชเปนเครื่องมือสําหรับกจิกรรมนันทนาการ 

            Principles and benefits of minor games for exercising and recreation;  

  methods, styles, and techniques of  leaders; design of activities; preparation of  

facilities and equipments;  using as an instrument for recreation activities  

 

4083218        การละเลนพ้ืนเมอืง                 1(0-2-1) 

   (Traditional Games) 

   ประวัติ  หลักการ  คุณคาและวิธีการเลนของการละเลนพ้ืนเมืองตั้งแตอดีต 

จนถงึปจจุบัน  เทคนคิการเปนผูนําและการออกแบบกจิกรรม  การเตรยีมสถานท่ีและ 

อุปกรณ  ใชเปนเครื่องมือสาํหรับกจิกรรมนนัทนาการ  ปลูกฝงเจตคตท่ีิดตีอการละเลน 

พ้ืนเมือง  การสบืสานการละเลนพ้ืนเมืองใหคงอยู 



59 

  

รหัสวชิา          ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

   History, principles, values, and  methods of  minor games playing from past  

to present; techniques of leaders and design of activities; preparation of facilities and  

equipments;  using as an instrument for recreation activities; development of positive  

attitude toward traditional games; conservation of traditional games 

 

4083219        กรฑีา                                                    1(0-2-1) 

   (Track and Field)  

     การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนิคตาง ๆ  ของกรีฑา 

การเลอืก  การเตรยีมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขัน  

ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย  หลักการและวิธกีารสอนและการฝก  กตกิาและ 

การแขงขัน 

   Basic skill trainings; knowledge and understanding of various track and field   

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in playing  

and competition; using track and field  as an instrument  for exercise; principles and  

methods of instruction and training; rules and competition 

 

4083221        จักรยาน                                        1(0-2-1) 

   (Cycling) 

        การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง ๆ  ของจักรยาน 

การเลือก  การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและการ 

แขงขัน  ใชเปนเครื่องมือในการออกกําลังกาย หลักการและวิธีการสอนและการฝก  

กตกิาและการแขงขัน 

      Basic skill trainings; knowledge and understanding of various cycling  

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in  

playing and competition; using cycling as an instrument  for exercise; principles  

and methods of instruction and training; rules and competition 
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รหัสวชิา          ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4083222          การออกกําลังกายและการควบคุมนํ้าหนัก      1(0-2-1) 

     (Exercise and Weight Control) 

      สมรรถภาพรางกาย  ปจจัยเสี่ยงทางดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

การทํางานระบบตาง ๆ  ของรางกายในแตละบุคคลตามอายุ  เพศและน้ําหนักตัว   

โภชนาการและการออกกาํลังกาย  การเลอืกกจิกรรมออกกาํลงักายเพื่อการควบคุม 

น้ําหนัก  การสรางโปรแกรมเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายและควบคุมน้าํหนัก 

   Physical fitness; risk factors of  health and physical fitness; function of  

various body systems for individual by age, gender, and body weight; nutrition  

and exercise; selecting  exercise activities for weight control; development of  

programs  to  improve physical fitness and control body weight 

 

4083223          การฝกดวยนํ้าหนัก                 1(0-2-1) 

     (Weight Training) 

        หลักการ วิธีการและทักษะเบื้องตนของการฝกดวยน้ําหนักหรือการฝก 

ดวยแรงตาน  การเตรยีมและดแูลรักษาอุปกรณ  ใชอุปกรณและสรางโปรแกรมการ 

ฝกเพ่ือเสรมิสรางหรอืรกัษาระดับของสมรรถภาพรางกาย   

     Principles, methods, and basic skills of weight training or resistance  

training;  preparation and maintenance of equipment;  using equipment and  

development of training programs for improving or maintaining of physical fitness  

level 

 

4083224          ยกนํ้าหนัก                             1(0-2-1) 

    (Weight Lifting) 

   การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูและความเขาใจในเทคนคิตาง  ๆ  ของการยก 

น้ําหนัก  การเลอืก  การเตรยีมและดแูลรักษาอุปกรณ  ความปลอดภัยในการเลนและ 

การแขงขัน  ใชเปนเครื่องมือในการออกกาํลังกาย  หลกัการและวิธีการสอนและการ 

ฝก  กตกิาและการแขงขัน 
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รหัสวชิา          ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

    Basic skill trainings; knowledge and understanding of various weight lifting  

techniques; selection, preparation and maintenance of equipment; safety in  

playing and competition; using weight lifting as an instrument  for exercise;  

principles and methods of instruction and training; rules and competition 

 

4083225          การเสรมิสรางสัดสวนรางกาย    2(1-2-3) 

  (Body Sculpting) 

   หลักวิธีการ  และทักษะเบ้ืองตนของการฝกดวยน้ําหนกัหรอืการฝกท่ีมีแรงตาน  

  การใชอุปกรณและออกแบบโปรแกรมการเสรมิสรางกลามเนื้อและสัดสวนของรางกาย    

  รวมท้ังการปลูกฝงความรู  ความเขาใจ  และทัศนคติที่ดีในการนําไปประยุกตใชใน 

ชวีติประจําวัน 

   Principles and basic skills of weight training or resistance training; using  

equipment and training programs designed to build up muscle structure and body  

composition including establishing knowledge, understanding, good attitude; and  

applying to activities in daily life  

 

4083415        แอโรบคิดานซ                             1(0-2-1) 

   (Aerobic Dance) 

      หลักและวิธกีารออกกาํลังกายแบบแอโรบิค  ท่ีใชการประยุกตการบรหิารกาย 

และทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน  ประกอบดนตรีในจังหวะและรูปแบบลีลาตาง ๆ   

เทคนคิและหลกัการทางวทิยาศาสตรการกฬีาสาํหรับผูสอน  การออกแบบโปรแกรม 

การฝกสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ  

   Principles and methods of aerobic exercise applied to body conditionings  

and basic movement skills with music in various rhythms and styles; techniques, and  

principles of sport science for instructor; design of training programs for individuals of  

various ages 
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รหัสวชิา          ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4083416        โมเดรินดานซ                                      1(0-2-1) 

    (Modern Dance) 

      หลักการและวิธกีารออกกําลังกายในรูปแบบการเตนรําแนวใหมและเปนทีน่ยิม  

ผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองตน  ประกอบดนตรีในจังหวะท่ีมีความเร็วชา 

และลีลาตางกันใหเกิดความทาทายและนาสนใจในการออกกาํลังกาย  เทคนิคและ 

หลักการทางวิทยาศาสตรการกฬีาสาํหรับผูสอน  การออกแบบโปรแกรมการฝกสําหรับ 

บุคคลวัยตาง ๆ  

        Principles and methods of exercise by popular and  new style of dancing 

that  integrated basic movement skills to different  music rhythms and styles in 

order to be challenging and interesting in exercise;  techniques and principles of 

sport science for instructor; design of training programs for individuals of various 

ages 
 

4083417        ลีลาศ                                                1(0-2-1) 

   (Ballroom Dance) 

      การฝกทักษะเบ้ืองตน  ความรูความเขาใจในการเตนแบบตาง ๆ ระเบียบ  

วิธกีารและมารยาทการเขาสังคมและการเตนรํา  เทคนิคการสอนและฝก  กตกิา 

และการแขงขัน 

  Practice in basic skills ; knowledge of various dancing; regulations,  

methods, and social and dancing manner; techniques of instruction and training;  

rules and competition 
 

4083418        แอโรบคิ ยมินาสตกิส                 1(0-2-1) 

   (Aerobic Gymnastics) 

    หลักและวธีิการออกกาํลังกายในรูปแบบของการเตนแอโรบิคท่ีตองใชสมรรถภาพ 

ทางกฬีาและทักษะการเคลื่อนไหวจากยิมนาสตกิสและการเตนรํา ประกอบดนตรีใน 

จังหวะท่ีมีความเร็วชาและลลีาตางกันใหเกดิความทาทายและนาสนใจในการออกกาํลัง 

กาย  เทคนคิการสอนและฝก  กตกิาและการแขงขัน 
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   Principles and methods of exercise in a form of aerobic dance  that needed  

sport fitness and  movement skills of gymnastics and dancing in different  music  

rhythms and styles in order to be challenging and interesting in exercise; techniques  

of instruction and training; rules and competition 

 

4083419          ไฟทเตอรแอโรบกิ                 1(0-2-1) 

    (Fighter Aerobic ) 

      หลักและวิธกีารออกกาํลังกายในรูปแบบของศลิปะการปองกันตัวท่ีผสมผสาน 

กับทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองตนประกอบดนตรีในจังหวะท่ีมีความเร็วชาและลีลา 

ตางกัน  เทคนคิและหลกัการทางวิทยาศาสตรการกฬีาสําหรับผูสอน  การออกแบบ 

โปรแกรมการฝกสาํหรับบุคคลวัยตาง ๆ  

    Principles and methods of exercise in form of various martial art styles that   

integrated  basic movement skills with different   music rhythms and styles;  

techniques, and principles of sport science for instructor; design of training  

programs for individuals of various ages 
 

4083420           คคิบอกซิ่งแอโรบกิ                 1(0-2-1) 

    (Kickboxing Aerobic) 

      หลกัและวิธกีารออกกาํลงักายประกอบดนตรโีดยการประยุกตทักษะการเคลื่อน 

ไหวจากมวยไทยท่ีผสมผสานกับทักษะการเคลือ่นไหวเบ้ืองตนประกอบดนตรแีละจงัหวะ 

ท่ีมีความเร็วชาและลลีาตางกัน  เทคนคิและหลกัการทางวทิยาศาสตรการกฬีาสาํหรับ 

ผูสอน  การออกแบบโปรแกรมการฝกสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ  การสงเสรมิเจตคตท่ีิด ี

ตอศลิปะและวัฒนธรรมประจําชาต ิ

   Principles and methods of exercise with music by applying movement  

action of Thai boxing movement skills that integrated basic movement skills and  

different  music rhythms and styles; techniques, and principles of sport science for  

instructor; design of training programs for individuals of various ages;  promotion of   

positive attitude toward national art and culture  
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                    2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

 

4083802 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีวทิยาศาสตรการกีฬา  1(60) 

           (Preparation for Professimal Experience in Sports Science) 

  ศกึษาดูงานดานการจัดการแขงขันกฬีา  การเปนผูตัดสนิกฬีา  การเปนผูนําออก

กําลังกาย  ตลอดจนการบรหิารจัดการหนวยงานทางการกฬีาและการออกกําลังกาย  

          Study sports management. The sport is judged. Exercise leadership.  

Management agencies as well as sports and exercise. 

 

4084803 การฝกประสบการณวชิาชีพวทิยาศาสตรการกีฬา               6(600) 

 (Field  Experience  in  Sports Science) 

   จัดใหนักศึกษาไดฝกภาคปฏบิัติในสถานการณจริง  เชน  ศูนยกีฬา โรงแรม 

สปอรตคลับ  และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับงานวิทยาศาสตรการ

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

           Provide students with practical training in real-world situations, such as hotels,  

sports clubs and sport agencies, both public and private sectors related to sports  

science and health promotion. 
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6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                         1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนักงาน  ความรู 

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทาํโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงาน 

โครงงานและการนาํเสนอผลงานโครงงาน   

           This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students  enter  

the workforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The  processes  and  regulations  for  applying  for jobs and interviews. 

The  basic  skills  required  to  operate  within  the  establishment, and  the  ability to 

self- develop  according  to  the  professional  standards  of each  institution  will be   

explored.  The  specific skills and  attitudes  this  class seeks  to  develop are: social   

adjustment,  personality  development,  English language  skills, understanding   

information technology for communication, human  relations, team work, organization,   

office  work affairs, a cursory understanding of labor law and  quality work  

management. We will conclude the  class with an explanation  of  specific professional  

skills and ethics. Students will be expected to have a firm  understanding of writing and  

presetting work projects, as well as crafting summary  reports.



66 

  

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

             การปฏิบตังิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากับการปฏบัิตงิานจรงิเสมือนหนึง่เปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขยีนรายงานโครงงาน และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศ  เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคณุธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

             Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of   

study  for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory   

explored  in  the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.   

Students  are expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating 

reports,  and  work  presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer   

and/or  advisory  teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students   

with the  skills,  body  of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications   

                    directly  related  to  market  need. 
        


