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สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Sport	Science

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ	
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Sport	Science)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Sport	Science)

หลักสูตร
		 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	125	หน่วยกิต

โครงสรำ้งหลักสูตร	

หมวดวิชำและกลุ่มสำขำวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.		 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

		 1.1		 กลุ่มวิชาบังคับ	

		 1.2		 กลุ่มวิชาเลือก	

ไม่น้อยกว่ำ 

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

30

12

18

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2.		 หมวดวิชำเฉพำะสำขำ 

		 2.1		 กลุ่มวิชาเอกบังคับ	

		 2.2		 กลุ่มวิชาเอกเลือก	

		 	 (1)	กลุ่มทฤษฎี	และการฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	

		 	 (2)	กลุ่มวิชากิจกรรมทางกายและกีฬา	

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

89

46

43

28

15

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.		 หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่ำ 125 หน่วยกิต
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

  (ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป	ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะสำขำ	 	 ไม่น้อยกว่ำ	89	หน่วยกิต

		 	 2.1	กลุ่มวิชำเอกบังคับ	 		 ไม่น้อยกว่ำ	46	หน่วยกิต

	 0505	101		 วิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-4)	

		 	 Sport	Science

	 0505	128	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 2(1-2-3)	

	 	 และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	

	 		 Human	Anatomy	and	Physiology	

	 	 for	Sport	Science	1

	 0505	129	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยา	 2(1-2-3)	

	 	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	2		 	

	 		 Human	Anatomy	and	Physiology	

	 	 for	Sport	Science	2

	 0505	130		 ชีวเคมีพื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-6)

		 	 Basic	Biochemistry	for	Sport	Science	 	

		 	0505	132		การฝึกด้วยน�า้หนัก	1		 1(1-1-1)

		 	 Weight	Training	1

	 0505	201		 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Biomechanics

	 0505	202		 สรีรวิทยาการกีฬา		 2(2-0-4)

	 		 Sport	Physiology

	 0505	203		 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 		 Laboratory	in	Sport	Physiology

	 0505	204		 โภชนาการการกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Nutrition

	 0505	205		 เวชศาสตร์การกีฬา	 3(3-0-6)	

	 		 Sport	Medicine

	 0505	229		 การออกก�าลังกายเพื่อการฟื้นฟู		 2(2-0-4)

		 	 Exercise	for	Rehabilitation

	 0505	231		 การฝึกด้วยน�้าหนัก	2		 2(1-2-1)

		 	 Weight	Training	2

	 0505	301		 สังคมวิทยาการกีฬา	 	2(2-0-4)

		 	 Sport	Sociology

	 0505	302		 การวัดและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)	

	 	 การกีฬา	 	

		 	 Measurement	and	Evaluation	

	 	 in	Sport	Science

	 0505	303		 การฝึกกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 Sport	Training

	 0505	304		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา		 	2(2-0-4)	

	 		 Technology	and	Innovation	in	Sport

	 0505	307		 การจัดการกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Management

	 0505	338		 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	1		 1(1-1-1)

		 	 Senior	Project	in	Sport	Science	1

	 0505	362		 งานภาคสนาม	1		 2(0-10-2)

		 	 Field	Work	1	

	 0505	401		 จิตวิทยาการกีฬา		 3(3-0-6)	

	 	 Sport	Psychology	

	 0505	404		 งานภาคสนาม	2		 4(0-20-4)

	 		 Field	Work	2

	 0505	421		 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	2	 	2(1-2-3)	

	 		 Senior	Project	in	Sport	Science	2

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอกเลือก	 		 ไม่น้อยกว่ำ	43	หน่วยกิต

	 		 	 2.2.1	กลุ่มทฤษฎีและกำรฝึก		 ไม่น้อยกว่ำ	28	หน่วยกิต

	 	 	 	 ปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

(1)	รำยวิชำเรียนรวม		 ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

	 0505	105		 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 		 Exercise	for	Health

	 0505	131		 การอยู่ค่ายพักแรม	 2(1-2-3)

	 		 Camping

	 0505	209		 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย	 2(2-0-4)

		 	 Health	and	Safety	Science

	 0505	210		 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา		 2(1-2-3)	

	 		 Massage	for	Health	and	Sport

	 0505	211		 การเรียนรู้ทักษะกลไก		 2(2-0-4)	

	 		 Motor	Skill	Learning

	 0505	308		 ความปลอดภัยทางกีฬา	 2(2-0-4)	

	 		 Safety	in	Sport

	 0505	310		 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย		2(2-0-4)	

	 	 Physical	Fitness	Testing	and	Evaluation	

	 0505	311		 คอมพิวเตอร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Computer	for	Sport	Science

	 0505	315		 การฝึกทักษะทางจิตวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 และการจัดการความเครียดทางการกีฬา

	 	 Psychological	Skill	Training	and	Stress	

	 	 Management	in	Sport

	 0505	318		 บุคลิกภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Personality

	 0505	337		 การถ่ายภาพกีฬา		 2(2-0-4)

	 	 Sport	Photography
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	 0505	339		 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา		 	2(2-0-4)	

	 		 Basic	Research	in	Sport	Science

	 0505	340		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 English	for	Sport	Science

	 (2)	 รำยวิชำเรียนแยกตำมกลุ่ม	ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่ง	ไม่น้อยกว่ำ	8	หน่วยกิต	

กลุ่มที่	1	กำรฝึกและกำรโค้ชกีฬำ	(Training	and	Coaching	Sport)

	 0505	102		 องค์การและการจัดการ	 	2(2-0-4)	

	 		 Organization	and	Management

	 0505	103		 ขบวนการโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

	 		 Olympic	Movement

	 0505	235		 การเสริมสร้างความสามารถทางกาย		 2(2-0-4)

		 	 Body	Conditioning	

	 0505	236		 กีฬาประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

	 	 Individual	and	Team	Sports

	 0505	313		 การด�าเนินการแข่งขันและการตัดสินกีฬา	 2(2-0-4)	

	 		 Organization	of	Sports	Competition	

	 	 and	Officiating

	 0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก	 2(2-0-4)

	 	 และอุปกรณ์ทางการกีฬา	 	

	 	 Facilities	and	Equipment	in	Sport	

	 0505	357		 ผู้ฝึกกีฬาประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

		 	 Individual	and	Team	Sport	Trainer

	 0505	358		 ผู้ฝึกกีฬาทางน�้า		 2(2-0-4)

		 	 Aquatic	Sport	Trainer

	 0505	359		 การจัดการกีฬาเบื้องต้น	 	2(2-0-4)	

	 	 Introduction	to	Sport	Management	

	 0505	360		 ผู้สอนเต้นแอโรบิก		 2(2-0-4)

		 	 Aerobic	Dance	Instructor	

	 0505	406		 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

	 	 Scientific	Principles	in	Exercise	

	 	 and	Sport	Training

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	425		 เทคนิคการโค้ชกีฬาและโปรแกรมการฝึก		 2(2-0-4)

		 	 Sport	Coaching	Techniques	

	 	 and	Training	Program

กลุ่มที่	2	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	(Rehabilitation)

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	230		 ความยืดหยุ่นและการยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

	 	 	Flexibility	and	Stretching	for	Sport	and	Health

	 0505	238		 โปรแกรมการออกก�าลังกายเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 ส�าหรับการบาดเจ็บจากการกีฬา

		 	 Preliminary	Exercise	Program	for	Sport	Injury

	 0505	316		 การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว	 2(2-0-4)

	 		 Motor	Movement	Development

	 0505	341		 การประเมินและการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 เพื่อการฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

		 	 Assessment	and	Exercise	

	 	 for	Rehabilitation	in	Aging

	 0505	342		 ความร้อนและความเย็นบ�าบัด		 2(2-0-4)

		 	 Thermo	and	Cryotherapy

	 0505	343		 การพันผ้ายืดและผ้าเทปทางการกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 Elastic	Bandaging	and	Taping	in	Sport

	 0505	344		 ธาราบ�าบัด		 2(2-0-4)

		 	 Hydrotherapy	

	 0505	345		 การออกก�าลังกายทางเลือก		 2(2-0-4)

		 	 Alternative	Exercise

	 0505	346		 การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

		 	 Exercise	and	Sport	Injury	Prevention

	 0505	347		 การปฐมพยาบาลทางการกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 First	Aid	in	Sport

	 0505	422		 กลุ่มอาการและโรคจากการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

		 	 Exercise	and	Sport	Syndromes	and	Diseases

กลุ่มที่	3	กำรจัดกำรกีฬำ	และนันทนำกำร	(Sport	Management	and	

Recreation)	

	 0505	103		 ขบวนการโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

	 	 Olympic	Movement

	 0505	104		 การจัดการนันทนาการ		 2(2-0-4)

		 	 Recreation	Management

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth	

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	213		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ	 	2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Aging 
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	 0505	312		 วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Science	in	School	and	Community

	 0505	317		 นันทนาการชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Community	Recreation

	 0505	319		 การโฆษณาและการส่งเสริมกีฬา	 2(2-0-4)

	 	 และการออกก�าลังกาย	 	

	 	 Exercise	and	Sport	Advertising	and	Promoting

	 0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก	 2(2-0-4)

	 	 และอุปกรณ์ทางการกีฬา	 	

	 	 Facilities	and	Equipment	in	Sport	

	 0505	406	 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

	 	 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	359		 การจัดการกีฬาเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

		 	 Introduction	to	Sport	Management	

กลุ่มที่	4	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(Health	Promotion)

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth

	 0505	206		 คุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 Quality	of	Life	and	Health	Promotion

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	213		 การออกก�าลังกายและกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ	 2(2-0-4)

		 	 Exercise	and	Sport	for	Aging	

	 0505	232		 พฤติกรรมสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Behavior

	 0505	237		 วิถีสุขภาพร่วมสมัย		 2(2-0-4)

		 	 Contemporary	Health	Lifestyle

	 0505	312		 วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Science	in	School	and	Community

	 0505	319		 การโฆษณาและการส่งเสริมกีฬา	 2(2-0-4)

	 	 และการออกก�าลังกาย

	 	 Exercise	and	Sport	Advertising	and	Promoting

	 0505	348		 การออกก�าลังกายและกีฬา	 2(2-0-4)	

	 	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	

		 	 Exercise	and	Sport	for	Quality	of	Life	Development

	 0505	349		 โภชนบ�าบัดและการออกก�าลังกาย		 2(2-0-4)	

		 	 Nutritional	Therapy	and	Exercise

	 0505	350		 พืชสมุนไพรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Herbal	Plant	for	Health	Promotion 

	 0505	351		 การประเมินและการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Evaluation	and	Promotion	

	 0505	354		 การวิจัยด้านสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Research

	 0505	361		 การออกก�าลังกายเพื่อการป้องกันโรค		 2(2-0-4)	

	 	 Exercise	for	Disease	Prevention

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	423		 ศาสนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

	 		 Religion	for	Health	Promotion

		 0505	426		 สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Promotion	Seminar

กลุ่มที่	 5	 กำรฝึกกีฬำมวยไทยและกีฬำพื้นบ้ำน	 (Muay	 Thai	 and	 

Traditional	Sport	Training)

	 0505	102		 องค์การและการจัดการ	 2(2-0-4)	

		 	 Organization	and	Management

	 0505	233		 เทคนิคการสอนมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 Muay	Thai	Teaching	Technique	

	 0505	234		 เทคนิคการสอนกีฬาพื้นบ้าน		 2(2-0-4)

		 	 Traditional	Sport	Teaching	Technique

	 0505	352		 ผู้น�ากีฬาพื้นบ้าน		 2(2-0-4)

		 	 Traditional	Sport	Leader

	 0505	353		 การฝึกมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 Muay	Thai	Training

	 0505	355		 ภาษาอังกฤษส�าหรับมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 English	for	MuayThai

	 0505	356		 ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย		 2(2-0-4)

		 	 Thai	Martial	Arts

	 0505	406		 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

		 	 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 0505	424		 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับมวยไทย		 2(2-0-4)	

	 	 Information	Technology	for	MuayThai	

	 		 	 2.2.2	 กลุ่มวิชำกิจกรรม		 ไม่น้อยกว่ำ	15	หน่วยกิต

	 	 	 	 ทำงกำยและกีฬำ	

	 	 ประกอบด้วย	กลุ่มวิชากิจกรรมประกอบดนตร	ี

	 	 กลุ่มวิชากีฬาประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

	 	 กลุ่มวิชากีฬาประเภทใช้ลูกบอล

	 	 กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้และป้องกันตัว	

	 	 กลุ่มวิชากีฬาทางน�้า
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	 	 กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา	 ไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาอื่น	ๆ

		 	 *	ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา	ไม่น้อยกว่า	1	หน่วยกิต

	 		 	 2.2.3	กลุ่มวิชำกิจกรรมประกอบดนตรี

	 0505	107		 แอโรบิกด๊านซ์	 1(0-2-1)	

	 	 Aerobic	Dance

	 0505	108		 นาฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)

	 	 Thai	Classical	Dance

	 0505	109		 กิจกรรมเข้าจังหวะ	 1(0-2-1)	

	 	 Rhythmic	Activities

	 0505	110		 โมเดิร์นด๊านซ์	 1(0-2-1)	

	 	 Modern	Dance

	 0505	111		 แอโรบิกยิมนาสติกส์	 1(0-2-1)	

	 	 Aerobic	Gymnastics

	 0505	112		 ลีลาศ		 1(0-2-1)

	 	 Ballroom	Dance

	 0505	214		 ไฟท์เตอร์	แอโรบิก	 1(0-2-1)

	 	 Fighter	Aerobic	

	 0505	215		 คิคบ๊อกซิ่งแอโรบิก	 	1(0-2-1)

	 	 Kickboxing	Aerobic

	 		 	 2.2.4	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

	 0505	113		 เทนนิส		 1(0-2-1)

	 	 Tennis

	 0505	114		 แบดมินตัน		 1(0-2-1)

	 	 Badminton	

	 0505	115	 ซอฟท์เทนนิส		 1(0-2-1)

	 	 Soft	Tennis	

	 0505	116		 เทเบิลเทนนิส	 	1(0-2-1)

	 	 Table	Tennis	

	 0505	216		 กอล์ฟ	 	1(0-2-1)

	 	 Golf

	 		 	 2.2.5	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ลูกบอล

	 0505	117		 ฟุตซอล  1(0-2-1)

	 	 Futsal

	 0505	118		 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ	 1(0-2-1)

	 	 Takraw	and	SepakTakraw

	 0505	119		 เบสบอล	 	1(0-2-1)

	 	 Baseball	

	 0505	120		 ฮอกกี้	 1(0-2-1)	

	 	 Hockey

	 0505	121		 ซอฟท์บอล		 	1(0-2-1)

	 	 Softball	

	 0505	122		 แฮนด์บอล		 1(0-2-1)

		 	 Handball	

	 0505	217		 แอโรฟิตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Aerofitball

	 0505	321		 บาสเกตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Basketball	

	 0505	322		 รักบี้ฟุตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Rugby	Football	

	 0505	323		 ฟุตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Football	

	 0505	324		 วอลเลย์บอล		 1(0-2-1)

	 	 Volleyball	

	 		 	 2.2.6	กลุ่มวิชำกีฬำศิลปะป้องกันตัว

	 0505	218		 มวยไทย		 1(0-2-1)

	 	 MuayThai	

	 0505	219		 กระบี่กระบอง		 1(0-2-1)

	 	 KrabiKrabong

	 0505	220		 ยูโด		 1(0-2-1)

	 	 Judo	

	 0505	221	 เทควันโด		 1(0-2-1)

	 	 Takwando

	 0505	222		 ดาบสากล		 1(0-2-1)	

	 	 Fencing

	 0505	223		 ศิลปะป้องกันตัว	 	1(0-2-1)

	 	 Martial	Art

	 0505	325		 มวยสากล		 1(0-2-1)

	 	 Boxing

	 	 	 2.2.7	กลุ่มวิชำกีฬำทำงน�้ำ

	 0505	224		 เรือพาย	 1(0-2-1)

	 	 Rowing

	 0505	225		 ว่ายน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Swimming	

	 0505	226		 การออกก�าลังกายในน�้า	 1(0-2-1)

	 	 Aquatic	Exercise

	 0505	227		 ระบ�าใต้น�้า	 1(0-2-1)	

	 	 Synchronized	Swimming

	 0505	326		 กระโดดน�้า	 1(0-2-1)

	 	 Diving

	 0505	327		 โปโลน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Water	Polo	
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	 0505	328		 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Life	Saving	and	Water	Safety

	 		 	 2.2.8	กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ

	 0505	408		 การฝึกกรีฑา		 	2(1-2-3)

	 	 Athletics	Training

	 0505	409		 การฝึกว่ายน�้า	 2(1-2-3)	

	 	 Swimming	Training

	 0505	410		 การฝึกบาสเกตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Basketball	Training	

	 0505	411		 การฝึกรักบี้ฟุตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Rugby	Football	Training

	 0505	412		 การฝึกฟุตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Football	Training	

	 0505	413		 การฝึกวอลเลย์บอล	 2(1-2-3)	

	 	 Volleyball	Training	

	 0505	414		 การฝึกยิมนาสติกส์	 	2(1-2-3)	

	 	 Gymnastics	Training

	 0505	415		 การฝึกเทนนิส		 2(1-2-3)

	 	 Tennis	Training

	 0505	416		 การฝึกแบดมินตัน		 2(1-2-3)	

	 	 Badminton	Training

	 0505	417		 การฝึกมวยสากล		 2(1-2-3)	

	 	 Boxing	Training

	 0505	418		 การฝึกมวยไทย		 2(1-2-3)	

	 	 MuayThai	Training

	 0505	419		 การฝึกยูโด		 2(1-2-3)	

	 	 Judo	Training

	 0505	420		 การฝึกเทเบิลเทนนิส	 2(1-2-3)	

	 	 Table	Tennis	Training

	 		 	 2.2.9	กลุ่มวิชำอื่น	ๆ

	 0505	123		 การวิ่งเพื่อสุขภาพ	 	1(0-2-1)	

	 	 Running	for	Health

	 0505	124		 การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ		 1(0-2-1)	

	 	 Rope	Jumping	for	Health

	 0505	125		 โยคะเพื่อสุขภาพ	 1(0-2-1)

	 	 Yoga	for	Health		

	 0505	126		 เกมส์เบ็ดเตล็ด		 1(0-2-1)

	 	 Minor	Games

	 0505	127		 เกมส์พื้นบ้าน	 	1(0-2-1)

	 	 Traditional	Playground	Games

	 0505	329		 ยิมนาสติกส์	 1(0-2-1)

	 	 Gymnastics	

	 0505	330		 กรีฑา		 1(0-2-1)	

	 	 Athletics

	 0505	331		 โบว์ลิ่ง		 1(0-2-1)

	 	 Bowling

	 0505	332		 จักรยาน		 1(0-2-1)

	 	 Cycling

	 0505	333		 การออกก�าลังกายและการควบคุมน�้าหนัก		 	1(0-2-1)	

	 	 Exercise	and	Weight	Control

	 0505	335		 ยกน�้าหนัก		 1(0-2-1)

	 	 Weight	Lifting

	 0505	336		 การเสริมสร้างสัดส่วนร่างกาย	 1(0-2-1)

	 	 Body	Sculpting

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสร	ี	 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกติ	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรท่ีีเปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู	้

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตาม 

สภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ
ชั้นปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 12

0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน		 	 	

Daily	English	Conversation	

2(1-2-3)

วิชำเอกบังคับ

0505	101 วิทยาศาสตร์การกีฬา

Sport	Science

2(2-0-4)

0505	130 ชีวเคมีพื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	Basic	Biochemistry	for	Sport	Science 2(2-0-6)

วิชาเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	รายวิชา)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รายวิชา)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวม 22

ชั้นปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 12

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ

0505	128 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา1

Human	Anatomy	and	Physiology	for	Sport	Science	1

2(1-2-3)

0505	132 การฝึกด้วยน�้าหนัก	1	

Weight	training	1	

	1(1-1-1)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำ 1	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

รวม 19
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ชั้นปีที	่2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ	

0505	12 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์	การกีฬา	2

Human	Anatomy	and	Physiology	for	Sport	Science	2

2(1-2-3)

0505	202 สรีรวิทยาการกีฬา	

Sport	Physiology

2(2-0-4)

0505	203 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา

Laboratory	in	Sport	Physioloy

2(2-0-4)

0505	231 การฝึกด้วยน�้าหนัก	2

Weight	training	

2(1-2-1)

วชิำเอกเลอืก	(กลุม่ทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏบิตัทิำงวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ 3รำยวชิำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวม 20 20
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ชั้นปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2

วิชำเอกบังคับ

0505	201 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	

Sport	Biomechanics

2(2-0-4)

0505	204 โภชนาการการกีฬา

Sport	Nutrition

2(2-0-4)

0505	205 เวชศาสตร์การกีฬา	

Sport	Medicine

3(3-0-6)

0505	229 การออกก�าลังกายเพื่อการฟื้นฟู

Exercise	for	Rehabilitation

2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 2	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	3	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำฝึกกีฬำ	1	วิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)

รวม 20
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ชั้นปีที	่3	ภำคต้น

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ	

0505	301 สังคมวิทยาการกีฬา	

Sport	Sociology

2(2-0-4)

0505	302 การวัดและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

Measurement	and	Evaluation	in	Sport	Science

2(2-0-4)

0505	304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา

Technology	and	Innovation	in	Sport

2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 3	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวม 16

ชั้นปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ	

0505	303 การฝึกกีฬา

Sport	Training

2(2-0-4)

0505	307 การจัดการกีฬา

Sport	Management

2(2-0-4)

0505	338 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	1

Senior	Project	in	Sport	Science	1

1(1-1-1)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 3	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวม 13
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ปีที่	3	ภำคกำรศึกษำพิเศษ

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	362 งานภาคสนาม	1

Field	Work	1

2(0-10-2)

รวม 2

ชั้นปีที่	4	ภำคต้น

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	401 จิตวิทยาการกีฬา

Sport	Psychology

3(3-0-6)

0505	421 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	2

Senior	Project	in	Sport	Science	2

2(1-2-3)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 1	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ	1	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)

รวม 9

ชั้นปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	404 งานภาคสนาม	2

Fied	Work	2

4(0-20-4)

รวม 4
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะสำขำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	89	หน่วยกิต

		 	 2.1		กลุ่มวิชำเอกบังคับ		 ไม่น้อยกว่ำ	46	หน่วยกิต

0505	101		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Science

	 ประวตัแิละปรชัญา	หลกัการ	ขอบข่าย	ววิฒันาการ	ความส�าคญั	

ปัจจุบันและแนวโน้ม	และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในการ

กีฬาเพื่อมวลชนและการแข่งขัน

	 	History	and	philosophy,	principles,	scopes,	evolution,	

significance,	current	and	trend,	and	application	of	sport	science	

in	both	sport	for	all	and	competition

0505	128		 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยำ	 2(1-2-3)	

	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	

 Human Anatomy and Physiology 

 for Sport Science 1 

	 ความรู้และทฤษฎีเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ

ร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย	ประกอบ

ด้วย	 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	 ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะที่ส�าคัญ	 คือ	

กระดูก	กล้ามเนื้อ	ข้อต่อ	เอ็นกล้ามเนื้อ	และเอ็นข้อต่อของศีรษะ	คอ	หลัง	

แขน	มือ	ทรวงอก	ท้อง	เชิงกราน	ขาและเท้า	รวมถึงระบบไหลเวียนโลหิต

และการหายใจ	ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะ	 เช่น	หัวใจ	หลอดเลือด	ทางเดิน

หายใจ	และปอด	ส�าหรบัการน�าไปใช้และอธบิายถงึข้อจ�ากดัการเคลือ่นไหว

ของร่างกายและการออกแบบท่าทางการเคลือ่นไหวของร่างกายในการออก

ก�าลังกายและฝึกซ้อมกีฬา	และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

	 Foundations	 and	 theories	 on	 the	 structure	 and	 

function	of	the	human	body	system	that	directly	related	to	body	

movement;	 System	are	 included	 the	musculoskeletal	 system	

which	composed	of	the	major	organs	such	as	bones,	muscles,	

tendons,	joints	and	ligaments	of	head,	neck,	back,	arms,	hands,	

thoracic,	 abdominal,	 pelvic,	 legs	 and	 foots,	 as	well	 as	 the	 

cardiorespiratory	system	which	composed	of	the	organs	such	

as	heart,	vessels,	respiratory	passages,	and	lungs	for	implicating	

and	determining	of	body	movement	limitation	and	posture	design	

in	exercise	and	sport	training;	and	laboratory	related	to	subject	

contents	

0505	129		 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยำ	 2(1-2-3)	

	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	2	

 Human Anatomy and Physiology 

	 for	Sport	Science	2

  เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0505	128	กำยวภิำคศำสตร์ของมนษุย์

	 	 	 และสรีรวิทยำส�ำหรับวิทยำศำสตร ์

	 	 	 กำรกีฬำ	1	

		 Prerequisite		 :		0505	128	Human	Anatomy	and	 

   Physiology for Sport Science 1

	 ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะ 

ต่าง	 ๆ	 ในระบบร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการเคลื่อนไหว 

ของร่างกาย	 ระบบประกอบด้วยระบบประสาท	 ระบบทางเดินอาหาร	 

ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบขับถ่ายของเสีย	และระบบสืบพันธุ์	 เพื่อน�าไปใช้ใน

การอธบิายกลไกการท�างานร่างกาย	ทัง้ก่อน	ระหว่างและหลงัการออกก�าลงั

กายและฝึกซ้อมกีฬาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

	 Foundations	 and	 theories	 on	 the	 structure	 and	 

function	 of	 the	 various	 organs	 in	 human	 body	 system	 that	 

indirectly	related	to	body	movement.	Systems	are	included	the	

nervous	system,	digestive	system,	excretory	system,	endocrine	

system	and	reproductive	system	for	 implicating	to	determine	

the	mechanical	 body	 function	 at	 before,	 during,	 and	 after 

exercise	 and	 sport	 training	with	 the	most	 effectiveness;	 and	

laboratory	related	to	subject	contents

0505	130		 ชีวเคมีพื้นฐำนส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 	2(2-0-6)	

  Basic Biochemistry for Sport Science

		 โครงสร้างและหน้าท่ี	ออแกเนยีลและพฤติกรรมของเซลล์	เคมี

พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	 ชีวโมเลกุล	 เมแทบอลิซึมพื้นฐานของสารอาหาร	

เอนไซม์	 โคเอนไซม์	 ระบบพลังงาน	 ระบบสมดุล	น�้า	 สารละลายบัฟเฟอร์	 

อิเล็กโทรไลต์	 กรดด่าง	 และอุณหภูมิ	 เพื่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการ 

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และการฝึกกีฬาพัฒนาความสามารถทางกีฬา

		 Structure,	function,	organelles	and	behavior	of	cell.	

The	basic	chemical	of	organisms	biomolecules	basic	metabolism	

of	 nutritient;	 enzymes,	 coenzymes	 energy	 and	water	 buffer	 

solution	electrolyte	acid-base	and	temperature	balance	systems,	

an	 application	 in	 exercise	 for	 heath	 and	 sport	 training	 for	 

enhancing	sport	performance

0505	132		 กำรฝึกด้วยน�้ำหนัก	1		 1(1-1-1)

  Weight Training 1

		 หลักการและวิธีการฝึกด้วยน�้าหนักเพื่อเสริมสร้างความแข็ง

แรง	ความอดทน	และก�าลังของกล้ามเนื้อ	 วิธีการออกแบบโปรแกรมการ

ฝึก	การทดสอบและการประเมนิผลมกีารศกึษานอกสถานที	่ฝึกปฏบิตัแิละ
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พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี

		 	 Principles	 and	Methods	 of	weight	 training	 for	 

developing	of	muscle	strength,	endurance	and	power	of	muscle.	

Training	program,	designing,	testing,	and	evaluating.	Field	trip	

requirement	Practice	and	develop	their	own	personality	in	order	

to	have	a	good	physical	fitness.

0505	201		 ชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Biomechanics

	 ความรู ้ 	 วิธีการทางกลศาสตร์ทั้งทางด้านคิเนติกส์และ 

คิเนเมติกส์	 และการประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย	์

กิจกรรมการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	สุขภาพและความสามารถทางกีฬา

	 Knowledge,	methods	of	mechanics	in	both	of	kinetics	

and	kinematics,	and	applying	in	human	movements,	daily	living	

activities,	health,	and	sport	performance

0505	202		 สรีรวิทยำกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Physiology

	 การรักษาสภาพสมดุลของร่างกาย	การตอบสนองและการ 

ปรับตัวที่เกิดจากการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	ทั้งการตอบสนองแบบ 

ฉับพลันและระยะยาว	 เน้นระบบร่างกายมนุษย์ที่ส�าคัญกับการออก 

ก�าลังกายและเล่นกีฬา	

	 Homeostasis,	response	and	adaptation	from	exercise	

and	 sport	 training	 in	 both	 of	 acute	 and	 chronic	 responds.	 

Emphasizing	in	the	importantly	human	body	with	exercise	and	

sport	training

0505	203		 ปฏิบัติกำรทำงสรีรวิทยำกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Laboratory in Sport Physiology

	 เทคนิคปฏิบัติการทางด้านสรีรวิทยาทางการกีฬาที่เก่ียวข้อง

กับรายวิชา	0505	202	สรีรวิทยาทางการกีฬา	การปฏิบัติการประกอบด้วย

การทดสอบอากาศนยิมและอนากาศนยิม	ส่วนประกอบของร่างกาย	ความ

แข็งแรงและความอ่อนตวั	การประสานงานและการตอบสนอง	ความสมดลุ	

และตัวชี้วัดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกายและการกีฬา

	 Techniques	 of	 sport	 physiology	 laboratory	 that	 

related	 to	 the	 course	 0505	 202:	 Sport	 Physiology;	 laboratory	 

experiences	 included	 testing	of	 aerobic	 and	anaerobic,	 body	

composition,	strength	and	flexibility,	coordination	and	response,	

balance,	and	other	indicators	related	to	exercise	and	sport

0505	204		 โภชนำกำรกำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Nutrition

	 	สารอาหารหลกั	สารอาหารรอง	การค�านวณพลงังานท่ีร่างกาย

ต้องได้รับ	อาหารแลกเปลี่ยน	อาหารลดน�้าหนักตามสมัยนิยม	ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมและโภชนาการทางเลือก	ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

ความสามารถทางกีฬา	 และการออกแบบโปรแกรมอาหารเฉพาะบุคคล	

ส�าหรับนักกีฬาอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	และป้องกันโรค

		 Macronutrients,	micronutrients	 to	 calculate	 the	 

energy	 the	body	needs	 to	be.	 Food	exchanges,	diet	modish,	 

food	 supplements	 and	 alternatives	 nutritional.	 That	 can	 be	 

applied	to	sport	performance	and	design	a	nutrition’s	program	

for	individual	person	and	athletes	in	order	to	health	promotion	

and	prevent	diseases	

0505	205		 เวชศำสตร์กำรกีฬำ	 	3(3-0-6)	

 Sport Medicine

	 ขอบข่ายและบุคลากรทางเวชศาสตร์การกีฬา	 การประเมิน

สุขภาพและสมรรถภาพทางกายก่อนออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา	 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อการป้องกันและการบ�าบัด

รักษาการบาดเจ็บ	สารต้องห้าม	การฟื้นฟูสภาพร่างกาย	การออกก�าลังกาย

ในผู้ป่วยหรือบุคคลพิเศษ

	 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

0505	229		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อกำรฟื้นฟู	 2(2-0-4)	

 Exercise for Rehabilitation

	 หลกัการ	วธิกีารของการออกก�าลงักายเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ของผู้บาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	 รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่สามารถน�าออกก�าลังกายมารักษาบ�าบัดได้

		 Principles	method	 of	 exercise	 for	 rehabilitation	 in	

exercise	and	sport	injury	Including	chronic	disease	that	can	do	

therapeutic	therapy

0505	231		 กำรฝึกด้วยน�้ำหนัก	2		 2(1-2-1)

		 Weight	Training	2

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	132	กำรฝึกด้วยน้ำหนัก	1

		 Prerequisite	 :	 0505	132	Weight	Training	1

		 ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการฝึกด้วยน�้าหนัก	 การออกแบบ

โปรแกรมส�าหรับบุคคลท่ัวไปและนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง	

ความอดทน	และก�าลังของกล้ามเนื้อ	พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้

มสีมรรถภาพทางกายท่ีดแีละสามารถท�าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยฝึกส่วนบุคคลได้
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	 Study	 and	practice	 of	weight	 training	 techniques	

program	design	for	normal	person	and	athlete	to	build	strength	

,endurance	and	power	of	muscle,	Develop	their	own	personality	

in	order	 to	have	a	good	physical	fitness	and	can	be	personal	

trainer

0505	301		 สังคมวิทยำกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Sport Sociology

	 วิ วัฒนาการของการออกก� าลั งกายและการเล ่นกีฬา 

ในเชิงสังคมวิทยา	 วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

ที่มีผลต่อมาตรฐานและความก้าวหน้าในการออกก�าลังกายและการกีฬา	

	 Evolution	of	exercise	and	sport	playing	in	terms	of	

sociology;	analyses	of	environmental,	social,	and	cultural	factors	

that	influenced	the	standard	and	progress	of	exercise	and	sport

0505	302		 กำรวัดและกำรประเมินผล	 2(2-0-4)	

	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

  Measurement and Evaluation in Sport Science

	 การวัดและการประเมินทางการกีฬา	การฝึกปฏิบัต	ิการเลือก

ใช้และการสร้างแบบวัดและแบบทดสอบทางการกีฬา	การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ

	 Measurement	 and	 evaluation	 in	 sport;	 practicing,	

selecting,	 and	 constructing	 sport	measures	 and	 tests;	 data	

analysis	by	using	statistical	methods

0505	303		 กำรฝึกกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Training

	 ทฤษฎี	 หลักการและวิธีการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	 

การออกแบบและบริหารโปรแกรมการฝึกเพื่อการพัฒนาสุขภาพ	

สมรรถภาพทางกาย	และความสามารถทางกีฬา

	 Theories,	principles,	and	exercise	and	sport	training	

methods;	design	and	administration	of	 training	programs	 for	

health,	physical	fitness,	and	sport	performance	improving

0505	304		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Technology and Innovation in Sport

	 การสร้างและพัฒนารูปแบบ	 อุปกรณ์และ	 เครื่องมือใหม่	 ๆ	 

เพื่อใช้ในการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	 เน้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้

ให้ได้คุ้มค่ามากขึ้นในเชิงการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

	 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

0505	307		 กำรจัดกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Sport Management

	 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร	 งานบุคคล	การติดต่อสื่อสาร

และการแก้ปัญหา	การบริหารงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	จรรยาบรรณ	และการ

ประเมินโปรแกรมทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชน

	 Administrative	 theories	 and	 concepts;	 personal 

administration;	 communication	 and	 problem	 solving;	 fiscal	

management,	budgeting,	ethical	considerations,	and	program	

evaluation	in	both	government	and	private	organizations

0505	338		 โครงงำนนิสิตทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1		 1(1-1-1)

  Senior Project in Sport Science 1

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	339	กำรวิจัยพื้นฐำน

	 	 	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

	 Prerequisite		 :		0505	339	Basic	Research

    in Sport Science

	 รปูแบบและวธิกีารเขยีนโครงงานวทิยาศาสตร์การกฬีา	ทิศทาง

และประเด็นหัวข้อ	รวมทั้งการเขียนเค้าโครงงานบทที	่1-3	ได้	เพื่อเตรียม

การน�าไปสู่รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา	2

	 Patterns	 and	methods	 of	 project	writing	 in	 sport	 

science.	Trends	and	issues,	including	project	proposal	writing	

of	 chapter	 1-3	 for	 preparing	 to	 the	 senior	 projects	 in	 sport	 

science	2

0505	362		 งำนภำคสนำม	1	 	2(0-10-2)	

 Field Work 1

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	338	โครงงำนนิสิต

	 	 	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	

	 Prerequisite	 :	 0505	338	Senior	Project	in	Sport	

   Science 1

	 การสังเกตสถานการณ์	 การเรียนรู้	 วิธีการและกระบวนการ

ท�างาน	กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	หรือหน่วยงานในชุมชน

ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการออกก�าลังกายและกีฬามีระบบอย่างชัดเจน	

และโครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 1	 ไม่น้อยกว่า	 10	 ช่ัวโมง/

สัปดาห์	เป็นเวลา	2	สัปดาห	์การศึกษา	ค้นคว้า	และรายงานเกี่ยวกับปัญหา

และอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน

	 	 Situation	 observation,	 methods	 and	 working	 

processes;	field	trip	activities	in	work	places	or	community	that	

related	to	exercise	and	sport	clearly	and	related	at	Senior	Project	

in	Sport	Science	1	least	10	hours	per	week	for	2	weeks;	studying,	

searching,	and	presentating	problems	and	obstacles	of	working,	

problems	solving	and	working	suggestion
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0505	401		 จิตวิทยำกำรกีฬำ		 3(3-0-6)	

 Sport Psychology

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและสภาวะ

ภายใน	เน้ือหาวชิาประกอบด้วยแรงจูงใจ	ความเครียดและความวติกกงัวล	

ความก้าวร้าวและความรุนแรง	พลวัตรของกลุ่มและความเป็นผู้น�าทักษะ

ทางจิตใจ	ภาพลักษณ์ทางกาย	การเลิกเล่น	การบาดเจ็บ	และอิทธิพลของ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางร่างกายและจิตใจ

ทั้งในบริบทของการเล่นกีฬาเพื่อมวลชนและการแข่งขัน

	 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

0505	404		 งำนภำคสนำม	2	 4(0-20-4)	

	 Field	Work	2

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	362	งำนภำคสนำม	1

	 Prerequisite		 :		0505	362	Field	Work	1

	 ฝ ึกปฏิบัติ ง านที่ เกี่ ยวกับด ้ านวิทยาศาสตร ์การกีฬา	 

เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา	 และการออกก�าลังกาย	 ในสถานประกอบการหรือ 

หน่วยงานในชมุชน	หรอืสโมสร	หรือสมาคม	เก่ียวข้องกบัการออกก�าลงักาย

และกีฬาที่มีระบบ	 และรูปแบบในการท�างานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

อย่างชัดเจน	 ไม่น้อยกว่า	 20	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 เป็นเวลา	 1	ภาคการศึกษา	

พร้อมทั้งการศึกษา	ค้นคว้า	 และรายงานผลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค

จากการปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	

	 Working	practice	related	to	sport	science;	sport	and	

exercise	 trainers	 in	 the	work	place	 or	 community	 or	 club	 or	 

association	at	least	20	hours	per	week	for	a	semester;	included	

studying,	searching,	and	reporting	problems	and	obstacles	of	

working,	problem	solving	and	suggestion	in	working	practice

0505	421		 โครงงำนนิสิตทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	2		 2(1-2-3)

		 Senior	Project	in	Sport	Science	2

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	362	งำนภำคสนำม	1

	 Prerequisite	 :	 0505	362	Field	Work	1

		 การวิเคราะห์	 การคิดค้น	การสร้าง	 การพัฒนา	การประเมิน	

และสรุปโครงงานที่เก่ียวข้องกับการออกก�าลังกายและกีฬา	 ทั้งในการ 

ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	ตลอดจนความสามารถทางกีฬา	

รวมถึงการน�าเสนอโครงงานต่อสาธารณะ

	 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

	 2.2	กลุ่มวิชำเอกเลือก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	43	หน่วยกิต

	 	 2.2.1		กลุ่มทฤษฎ	ีและกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์

	 	 	 	 กำรกีฬำ	 	 28	หน่วยกิต

	 	 	 (1)	รำยวิชำเรียนรวม

0505	105		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ	 2(2-0-4)

 Exercise for Health

	 หลักการเบื้องต้นของการออกก�าลังกาย	 ฝึกปฏิบัติการ 

ออกก�าลังกายชนิดต่างๆ	แบบผสมผสาน	 เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย

	 Basic	 principles	 of	 exercise,	 practicing	 in	 various	

types	of	exercise	with	combination	for	health	and	physical	fitness	

improving

0505	131		 กำรอยู่ค่ำยพักแรม	 2(1-2-3)

 Camping

	 	ประวัต	ิและวิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่าง	ๆ	คุณค่า

ของค่ายพกัแรมในด้านพฒันาบคุคลและการพกัผ่อนหย่อนใจ	ประเภทของ

ค่ายพักแรม	 องค์การที่จัดค่ายพักแรม	 การปฏิบัติตนเป็นชาวค่ายที่ดี	 

การจัดและด�าเนินงานค่ายพักแรมโดยสังเขป

	 	History	and	evolution	of	camping	in	each	period	of	

time;	values	of	camping	in	personal	development	and	recreation;	

types	 of	 camping;	 camping	 organizations;	 behaving	 of	 good	

camping	members,	 brief	 management	 and	 procedure	 of	 

camping

0505	209		 วิทยำศำสตร์สุขภำพและควำมปลอดภัย	 2(2-0-4)

 Health and Safety Science

	 	มุมมองด้านสุขภาพของมนุษย์	 โดยอาศัยแนวคิดอย่างเป็น

ระบบตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์์	ปรชัญาด้านสขุภาพ	การเช่ือมโยงไปสู่	

มิติสุขภาพ	การป้องกัน	 แก้ไขและควบคุมอันตรายโรคจากการประกอบ

อาชีพและอุบัติเหตุ

		 View	of	human	health	based	on	scientific	principles.	

Philosophy	of	Health	linked	to	the	dimension	of	health	prevention	

and	 control	 of	 hazards.	 From	 occupational	 diseases	 and	 

accidents
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0505	210		 กำรนวดเพื่อสุขภำพและกำรกีฬำ		 2(1-2-3)	

 Massage for Health and Sport

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องระบบต่างๆของร่างกายทีเ่ก่ียวข้องกบั

การนวด	ประโยชน์ของการนวดทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา	ฝึกปฏิบัติการ

นวดและการน�าไปใช้เพื่อการผ่อนคลายและสุขภาพ	รวมท้ังการประยุกต์

การนวดในการเตรียมตัวของนักกีฬา	ก่อนการแข่งขัน	ขณะแข่งขัน	 และ

หลังการแข่งขัน

	 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

0505	211		 กำรเรียนรู้ทักษะกลไก		 2(2-0-4)	

 Motor Skill Learning

	 ความรู้พื้นฐานด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยา	ขบวนการข่าวสาร	

และกศุโลบาย	เพือ่น�ามาใช้ในการเรยีนรู	้การฝึก	และความคงอยู่ของทกัษะ

	 Basic	 foundation	 of	 physiology	 and	 psychology	 ;	 

information	 processes	 and	 strategies	 applied	 to	 learning, 

training	and	retention	of	skills

0505	308		 ควำมปลอดภัยทำงกีฬำ	 	2(2-0-4)	

 Safety in Sport

	 ความหมาย	 ขอบข่ายและความส�าคัญของความปลอดภัย 

ในการกีฬา	 การป ้องกันการบาดเจ็บการจัดการและการส ่งเสริม 

ความปลอดภยัในการเล่นกฬีา	การแก้ปัญหา	มาตรฐานและกฎระเบยีบด้าน	

ความปลอดภัยทางสุขภาพและกีฬา

	 	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

0505	310		 กำรทดสอบและกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย			2(2-0-4)	

 Physical Fitness Testing and Evaluation

	 แบบทดสอบมาตรฐานและวธิกีารด�าเนนิการของแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางสุขภาพ	 และทางกีฬา	 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกาย	 

การเลือกใช้แบบทดสอบ

	 Standard	 test	 and	 procedure	 of	 health	 and	 sport	 

related	 to	 physical	 fitness	 test;	 norms	 of	 physical	 fitness;	 

selecting	the	test

0505	311		 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Computer for Sport Science

	 การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปกิจกรรมทางด้าน

การออกก�าลังกายและการกีฬา	 การสืบหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

จากอินเทอร์เน็ต	การจัดการและการน�าเสนอข้อมูล	

	 Using	of	computer	and	computer	–	package	programs	

in	exercise	and	sport	activities;	searching	for	sport	science	data	

from	internet;	data	management	and	presentation

0505	315		 กำรฝึกทักษะทำงจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

	 และกำรจัดกำรควำมเครียดทำงกำรกีฬำ

 Psychological Skill Training 

 and Stress Management in Sport

	 หลักการ	วิธีการและประโยชน์ของการฝึกทักษะทางจิตวิทยา

เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงออกทางกีฬา	 และวิธีการในการ

จัดการความเครียดจากการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา

	 Principles,	methods,	 and	benefits	 of	 psychological	

skill	training	to	improve	sport	performing	and	methods	of	stress	

coping	from	sport	training	and	competition

0505	318		 บุคลิกภำพ	 2(2-0-4)

 Personality

	 หลักการและทฤษฎีทางบุคลิกภาพ	การพัฒนาลักษณะนิสัย

และมนษุย์สมัพนัธ์	มารยาททางสงัคม	การดแูลรปูลกัษณ์	ทกัษะการสือ่สาร

และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น�าการ 

ออกก�าลังกาย	

		 Principles	 and	 theories	 of	 personality	 Character	 

development,	 and	 human	 relations.	 Social	 etiquette,	 care	 

appearance	communication	skills	and	strengthening	health	to	

create	the	image	of	a	workout

0505	337		 กำรถ่ำยภำพกีฬำ		 2(2-0-4)

 Sport Photography

	 ทฤษฎี	เทคนิค	ความรู้เบื้องต้นกับการถ่ายภาพกีฬา	ประเภท

ของการถ่ายภาพกีฬา	 การจัดองค์ประกอบของภาพทางการกีฬา	 ซึ่งเป็น

แนวทางในการประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสรมิและพฒันางานทางด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา

	 Theory,	 techniques,	 fundamentals	 of	 sport	 

photography.	Types	of	sport	photography.	The	hue	of	image	of	

sport.	A	guide	to	applying	 for	promotion	and	development	of	

sport	science
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0505	339		 กำรวิจัยพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Basic Research in Sport Science

	 หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สมมุติฐาน	วิธีการในการวิจัยซึ่งประกอบ

ด้วยการสุ่มตัวอย่าง	และการเลือกกลุ่มศึกษา	การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	

การรายงานผลและการสรุปผลการวจัิย	การศกึษางานวจัิยด้านวทิยาศาสตร์

การกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองสนใจเพื่อฝึกอภิปรายผล	

	 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	 interesting	 research	 in	 the	 

country	and	abroad	for	practicing	on	discussion	

0505	340		 ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ		 2(2-0-4)

  English for Sport Science

	 ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการและบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Technical	 terminology	 for	 sport	 science,	 skills	 in	 

using	English	for	academic	and	service	development	in	sport	

science

	 (2)	รำยวิชำเรียนแยกตำมกลุ่ม

กลุ่มที่	1	กำรฝึกและกำรโค้ชกีฬำ	(Training	and	Coaching	Sport)

0505	102		 องค์กำรและกำรจัดกำร	 2(2-0-4)	

 Organization and Management

	 หลักการและความรู ้พื้นฐาน	 ทฤษฎี	 และการด�าเนินงาน	 

เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

	 Principles	and	 foundation,	 theories,	and	procedure	

related	to	organization	and	management

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวตัแิละปรชัญา	ววิฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	 การใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 

กลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	คุณค่าและเป้าหมาย

ที่แท้จริงของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	using	of	sport	activities	for	developing	the	

relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	235		 กำรเสริมสรำ้งควำมสำมำรถทำงกำย		 2(2-0-4)

 Body Conditioning 

		 ความหมายความส�าคัญหลักการและวิธีการฝึกทางกาย 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬามีการศึกษานอกสถานที่

		 Definition,	 importance	 principles	 and	 physical	 

training	methods	for	improving	physical	fitness	and	sport	skill.	

Field	trip	requirement

0505	236		 กีฬำประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

  Individual and Team Sport

		 ความหมายและชนิดกีฬาประเภทบุคคลและทีมท่าทางการ

เคลือ่นไหวและทกัษะหลกัการทางวทิยาศาสตร์การกฬีาเพือ่ประยกุต์ใช้กบั

กีฬาบุคคลและทีม

		 Definition	and	 types	 of	 individual	 and	 team	sport,	

movement	and	 skills.	 Sports	 science	principles	 for	 individual	

and	team	sport	application

0505	313		 กำรด�ำเนินกำรแข่งขันและกำรตัดสินกีฬำ	 2(2-0-4)

	 Organization	of	Sports	Competition	and	Officiating

	 กฬีาแต่ละชนดิ	ขัน้ตอน	การด�าเนนิงานและการจดัการแข่งขนั

กีฬา	รูปแบบการจัดการแข่งขัน	การบันทึกและรายงานผล	และการตัดสิน

กีฬาในกีฬาแต่ละชนิด

	 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

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ  

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬาท่ีมีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ 

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	357		 ผู้ฝึกประเภทกีฬำบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

 Individual and Team Sport Trainer

		 หลกัการและเทคนคิของการเป็นผูฝึ้กกฬีาประเภทบคุคลและ

ทีมการน�าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม

นักกีฬาและทีมทั้งในสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน	 ระหว่างการแข่งขันและ

หลังการแข่งขัน
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	 Principles	 and	 techniques	 of	 individual	 and	 team	

sport	trainer.	Application	of	sport	science	principles	in	athlete	

and	team	preparing	in	pre,	mid,	and	post	season	

0505	358		 ผู้ฝึกกีฬำทำงน�้ำ		 2(2-0-4)

  Aquatic Sport Trainer

		 หลักการและเทคนิคของการเป็นผู้ฝึกกีฬาทางน�้าการน�าหลัก

การทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกก�าลังกายและการเตรียม

นักกีฬาทั้งในสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน	ระหว่างการแข่งขันและหลังการ

แข่งขัน

		 Principles	and	 techniques	of	 aquatic	 sport	 trainer.	

Application	of	sports	science	principles	in	athlete	preparing	in	

pre,	mid,	and	post	season	

0505	359		 กำรจัดกำรกีฬำเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

 Introduction to Sport Management 

	 ทฤษฎีและหลักการ	ความหมาย	และรูปแบบการจัดการกีฬา	

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการกีฬา	 วิธีการจัดการในองค์กรของรัฐ

และเอกชน	ตามโครงสร้างบรหิารขององค์กร	และมมุมองการกฬีาในเชงิธรุกจิ	

		 Theories,	principles,	definition,	and	pattern	of	sports	

management,	 description	 and	 scope	 of	 sports	management,	

management	methodology	in	government	and	private	sectors	

following	 administration	 structure	 of	 organization,	 public	 

relations,	creating	visions	and	sport	business	perspectives.

0505	360		 ผู้สอนเต้นแอโรบิก		 2(2-0-4)

  Aerobic Dance Instructor 

	 ความหมายและชนิดของการเต้นแอโรบิก	ทักษะและรูปแบบ

ของการเคล่ือนไหวที่เหมาะสม	การเป็นผู้น�า	 เทคนิคและการออกแบบ

ท่าทาง	การประยุกต์หลกัการทางด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาส�าหรบั	การเป็น

ผู้สอนเต้นแอโรบิก

		 Definition	 and	 type	 of	 aerobic	 dance,	 skills	 and	 

pattern	 of	 appropriate	movement,	 leadership,	 technique	and	 

choreographic	design.	Application	of	sports	science	principles	

for	aerobic	dance	instructor

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรฝึกกีฬำ	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 	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

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 ทฤษฎ	ีหลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการกีฬา	 ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงกฬีาและธุรกจิท่ีสมัพนัธ์กบักฬีา	วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีด�าเนนิการ
ของสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	
	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	
and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	
business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 
procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	
business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 
administration.

0505	425		 เทคนิคกำรโค้ชกีฬำและโปรแกรมกำรฝึก		 2(2-0-4)

  Sport Coaching Techniques and Training Program 

	 	หลักการและวิธีการฝึก	การจัดโปรแกรมการฝึก	เทคนิคและ
กลวิธีในการเล่น	การวิเคราะห	์การแข่งขัน	การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย	กตกิาและระเบยีบการแข่งขนั	วธิดี�าเนนิการและการจดัการแข่งขนักฬีา
	 	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

กลุ่มที่	2	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	(Rehabilitation)

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

 Exercise and Sport for Children and Youth

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา
ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ
สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาท่ีมีต่อเด็กและ
เยาวชน
	 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
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0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรอื	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกฬีา
ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ
ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตรี	
	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 
females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 
sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	230		 ควำมยืดหยุ่นและกำรยืดเหยียด	 2(2-0-4)

	 เพื่อสุขภำพและกำรกีฬำ

 Flexibility and Stretching for Sport and Health

		 ทฤษฎีและหลักการของการเพิ่มความยืดหยุ่นโดยวิธีการ 

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อชนิดต่างๆ	 เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออก 

ก�าลังกายและเล่นกีฬา	การบ�าบัดฟื้นฟู	 และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ของร่างกายที่สัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดี	รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเหยียดยืด

กลุ่มกล้ามเนื้อมัดต่างๆ	

		 Theory	and	principles	of	flexibility	improving	using	

types	of	muscle	stretching	in	order	to	prevent	exercise	and	sport	

injury,	rehabilitation,	and	enhance	efficiency	body	function	that	

related	to	healthy.	Including	to	practice	in	each	group	of	muscle	

stretching

0505	238		 โปรแกรมกำรออกก�ำลังกำยเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับกำรบำดเจ็บจำกกำรกีฬำ

  Preliminary Exercise Program for Sport Injury

	 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของการบาดเจ็บจากการกีฬา 

และออกก�าลังกาย	ท่าตัง้ต้นในการออกก�าลงักาย	การท�างานของกล้ามเนือ้	

การตรวจประเมินกล้ามเนื้อในแต่ละท่าและการออกแบบโปรแกรม

	 Theory	 and	basic	principles	 of	 sport	 and	exercise	

injuries,	starting	position	in	exercise,	muscle	functions,	muscle	

examination	for	each	position,	and	program	designing

0505	316		 กำรพัฒนำกลไกกำรเคลื่อนไหว	 2(2-0-4)

 Motor Movement Development

	 การเจริญเติบโตของร่างกาย	รูปแบบร่างกาย	และการพัฒนา

กลไกจากวัยเด็ก	 วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่	ความแตกต่างทางด้านเพศในการ

พัฒนากลไก

	 Physical	growth,	body	types,	and	motor	development	

through	 children,	 adolescence,	 and	 adult	 stages;	 sexual	 

differences	in	motor	development

0505	341		 กำรประเมินและกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 เพื่อกำรฟื้นฟูในผู้สูงอำยุ

  Assessment and Exercise for Rehabilitation 

 in Aging

		 อบัุติการณ์ของผู้สงูอายใุนปัจจุบัน	การเปลีย่นแปลงของระบบ

ต่างๆ	ในผู้สูงอายุ	การตรวจประเมินทางด้านร่างกายและจิตใจ	ประโยชน	์

ข้อห้าม	และข้อควรระวงัในการฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอาย	ุและการออกก�าลงักาย

ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูส�าหรับผู้สูงอาย	ุ

	 The	incidence	of	the	elderly	in	the	present,	change	

of	 the	 various	 system	 in	 the	 elderly,	 physical	 and	mental	 

assessment,	 benefits,	 contra-indication	 and	 precaution	 of	 

exercise	 rehabilitation	 in	aging,	and	the	appropriate	exercise	

rehabilitation	for	aging

0505	342		 ควำมร้อนและควำมเย็นบ�ำบัด		 2(2-0-4)

  Thermo and Cryotherapy

	 ทฤษฎ	ีหลักการ	ประโยชน	์ข้อห้าม	ข้อควรระวังและข้อจ�ากัด

ของการบ�าบดัรกัษาด้วยความร้อนและความเยน็	การน�าไปใช้ในผูป่้วยและ

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา

		 Theory,	 principles,	 benefits,	 contra-indication,	 

precaution	and	limitations	of	thermo	and	cryotherapy.	Using	in	

both	patients	and	exercise	and	sport	injury	person

0505	343		 กำรพันผำ้ยืดและผำ้เทปทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)

  Elastic Bandaging and Taping in Sport

		 ทฤษฎชีนดิและหลกัการในการพนัผ้ายดืและผ้าเทปในนกักฬีา

ประเภทต่างๆ	เพื่อป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บในนักกีฬา

	 Theory,	 types,	 and	principles	of	 elastic	bandaging	

and	taping	for	Athletes	in	order	to	prevent	and	treat	of	athlete	

injury

0505	344		 ธำรำบ�ำบัด		 2(2-0-4)

  Hydrotherapy 

		 ทฤษฎี	 ความส�าคัญ	 หลักการและวิธีการของธาราบ�าบัด 

ข้อบ่งชี้ข้อห้ามและข้อควรระวังอุปกรณ์เทคนิคการออกแบบโปรแกรม

เทคนิคพิเศษและการประยุกต์ใช้ในนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ

		 Theory,	 importance,	 principles,	 and	method	 of 

hydrotherapy.	Indications,	contra-indications	and	precautions,	

equipment,	 program	 designing,	 special	 techniques	 and	 

application	in	athlete	injury
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0505	345		 กำรออกก�ำลังกำยทำงเลือก		 2(2-0-4)

  Alternative Exercise

	 หลักการ	 วัตถุประสงค์	 ประโยชน์	 ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ของการออกก�าลงักายทางเลอืก	และสามารถน�าการออกก�าลงักายทางเลือก

ในรูปแบบต่างๆ	ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม	เช่น	ชี่กง	ไท้เก๊ก	ฤาษีดัดตน	ร�าไม้

พลอง	เป็นต้น	

	 Principles,	 objective,	 benefits,	 precaution	 or	 

l imitations	 of	 alternative	 exercise	 and	 can	 be	 used	 

appropriately	alternative	exercise	such	as	Qigong,	Tai	Chi,	Thai	

Hermit	Exercise,	stick	exercise,	etc.	

0505	346		 กำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรกีฬำ		

 Exercise and Sport Injury Prevention

	 พืน้ฐานทางด้านกายวภิาคศาสตร์	สรรีวทิยา	ปัจจยัและสาเหตุ

ของการบาดเจ็บ	 ชนิดของการบาดเจ็บ	 เทคนิคและวิธีการป้องกัน 

การบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	

	 Basic	 anatomy,	 physiology,	 factors	 and	 causes	 of	

injury,	type	of	injury,	techniques	and	method	of	prevention	of	

exercise	and	sport	injury

0505	347	 กำรปฐมพยำบำลทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)

 First Aid in Sport

	 หลักการปฐมพยาบาล	 วิธีการและการปฐมพยาบาลในการ 

บาดเจ็บทางการกีฬา	 ได้แก่	 ผิวหนัง	 กล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อ	

กระดูก	 อวัยวะภายใน	 ศีรษะ	คอ	หลัง	 แขนและขา	 รวมทั้งการบาดเจ็บ 

จากความร้อนและความเย็น	เป็นต้น	การใช้ยาเบื้องต้น

	 Principle	of	first	aid,	method	and	first	aiding	in	various	

sport	injury	include	skin,	muscles,	tendons	and	ligaments,	joints,	

bones,	internal	organ,	head,	neck,	back,	arms	and	legs,	as	well	

as	injuries	from	heat	and	cool	injury,	etc.	Basic	of	drug	using

0505	422		 กลุ่มอำกำรและโรคจำกกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

		 และกำรกีฬำ	

  Exercise and Sport Syndrome and Disease

	 ความหมาย	สาเหตุ	กลไก	การด�าเนิน	การพยากรณ์	และวิธี

การดูแลรักษากลุ่มอาการและโรคต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการ 

ออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 Definition,	 etiology,	 pathogenesis,	 progression,	 

prognosis	and	treatment	of	syndromes	and	diseases	that	occurred	

during	and	post	exercise	and	sport	training	

กลุ่ม	3	กำรจัดกำรกีฬำ	และนันทนำกำร	

(Sport	Management	and	Recreation)	

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวตัแิละปรชัญา	วิวฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	 การใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 

กลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆท้ังในและต่างประเทศ	คุณค่าและเป้าหมาย

ที่แท้จริงของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	 using	 of	 sport	 activities	 for	 developing	 

the	 relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	104		 กำรจัดกำรนันทนำกำร		 2(2-0-4)

 Recreation Management

	 ทฤษฎีและหลักการจัดการนันทนาการ	ประเภทของกิจกรรม

นันทนาการ	รูปแบบการจัดการทางนันทนาการ	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการนันทนาการและการกีฬา	 ท้ังองค์กรของรัฐและเอกชน	วิธีการและ

เทคนิคการเป็นผู้น�านันทนาการ

	 	Theory	and	principles	of	 recreation	management,	

types	of	recreation	activities,	pattern	of	recreation	management,	

organizations	 related	 to	 recreation	and	sport	management	 in	

both	 government	 and	 private	 organizations,	methods	 and	 

techniques	of	recreation	leaders.

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน	 	

 Exercise and Sport for Children and Youth 

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา

ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาท่ีมีต่อเด็กและ

เยาวชน

	 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

0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรอื	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกีฬา

ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ

ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตร	ี
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	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 

females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	213		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Aging 

	 การตอบสนองด้านกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย

และการเล่นกีฬา	การพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายบทบาทของผู้น�า

กิจกรรม	การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ

	 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

0505	312		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

 Sport Science in School and Community

	 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการทดสอบและพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย	การแข่งขนั	การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

ดูแลนักเรียนทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม	 รวมทั้งกิจกรรม

ต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและการเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพของชมุชน	

	 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

0505	317		 นันทนำกำรชุมชน	 2(2-0-4)	

 Community Recreation

	 	ศูนย์และกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆ	ในชุมชน	วิธีการจัด

นันทนาการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและการพัฒนา

	 Various	 centers	 and	 recreation	 activities	 in	 

communities;	methods	 of	 recreation	 to	meet	 the	 needs	 of	 

communities	and	development

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting

	 การวางแผนการโฆษณา	การจัดการทางด้านโฆษณาการเผย

แพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing	 

industry

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ	 	

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬา	 ที่มีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์	 2(2-0-4)

	 ในกำรออกก�ำลังกำยและกำรฝึกกีฬำ	 	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 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

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 ทฤษฎ	ีหลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและ

ธุรกิจการกีฬา	 ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงกฬีาและธุรกจิท่ีสมัพนัธ์กบักฬีา	วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีด�าเนนิการ

ของสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 

เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	

	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	

and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	

business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 

procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	

business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 

administration.
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0505	359		 กำรจัดกำรกีฬำเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

  Introduction to Sport Management 

	 ทฤษฎีและหลักการ	ความหมาย	และรูปแบบการจัดการกีฬา	

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการกีฬา	 วิธีการจัดการในองค์กรของรัฐ

และเอกชน	 ตามโครงสร้างบริหารขององค์กร	 และมุมมองการกีฬา 

ในเชิงธุรกิจ	

		 Theories,	principles,	definition,	and	pattern	of	sports	

management,	 description	 and	 scope	 of	 sports	management,	

management	methodology	in	government	and	private	sectors	

following	 administration	 structure	 of	 organization,	 public 

	relations,	creating	visions	and	sport	business	perspectives

กลุ่มที่	4	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(Health	Promotion)

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

 Exercise and Sport for Children and Youth

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา

ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาที่มีต่อเด็กและ

เยาวชน

	 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

0505	206		 คุณภำพชีวิตและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 2(2-0-4)	

 Quality of Life and Health Promotion

	 หลักพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโปรแกรมการ 

ส่งเสรมิสขุภาพ	รปูแบบและแนวทางต่างๆ	ของโปรแกรมคณุภาพชวีติและ

ส่งเสริมสุขภาพ	 ประโยชน์ส่วนบุคคลและระหว่างบุคคล	 การพัฒนา

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ	

	 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

0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรอื	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกีฬา

ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ

ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตรี	

	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 

females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	213		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Aging 

	 การตอบสนองด้านกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย

และการเล่นกีฬา	การพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายบทบาทของผู้น�า

กิจกรรม	การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ

	 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

0505	232		 พฤติกรรมสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Health Behavior

		 ทฤษฎี	 หลักการและองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ	 

การสร้างเสริมและประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Theory,	 principles	 and	 components	 of	 health	 

behavior.	Promoting	and	application	in	the	field	of	sport	science

0505	237		 วิถีสุขภำพร่วมสมัย		 2(2-0-4)

 Contemporary Health Lifestyle

		 ความหมาย	 ความส�าคัญและองค์ประกอบของสุขภาพใน

สภาวการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	สังคม	เศรษฐกิจ	นโยบาย	การ

ศึกษา	ปัญหาและอุปสรรค	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการมีวิถีสุขภาพที่ดี

และยั่งยืน

		 Definition,	 importance	 and	 component	 in	 various	

period	 of	 time	 related	 to	 communication,	 social,	 economic,	

policy,	 education,	 problem	and	barrier	 and	other	 factors	 that	

affect	to	healthy	lifestyle	and	sustainable

0505	312		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

 Sport Science in School and Community

	 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการทดสอบและพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย	การแข่งขัน	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

ดูแลนักเรียนทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมรวมทั้งกิจกรรม

ต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและการเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพของชุมชน
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		 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

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting 

	 การวางแผนการโฆษณา	 การจัดการทางด้านโฆษณาการ 

เผยแพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงานที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing	 

industry

0505	348		 กำรออกก�ำลังกำยและกีฬำ	 2(2-0-4)

	 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

  Exercise and Sport for Quality of Life Development

	 ทฤษฎแีละหลกัการของการออกก�าลงักายและกฬีาเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิต	 วิธีการและการน�ากิจกรรมการออกก�าลังกายและกีฬา 

ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่างๆ	

		 Theory	and	principles	of	exercise	and	sport	for	qual-

ity	of	life	improvement.	Method	and	exercise	and	sport	activity	

application	for	quality	of	 life	development	in	various	group	of	

people

0505	349		 โภชนบ�ำบัดและกำรออกก�ำลังกำย	 	2(2-0-4)

 Nutrition Therapy and Exercise

		 หลักการทางโภชนศาสตร์พื้นฐานในการป้องกันอาการ 

ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการออกก�าลังกาย	และการเล่นกีฬา

	 Principles	 of	 nutrition	 to	 prevent	 symptoms	 

unwanted	caused	by	exercise	and	sports.	

0505	350		 พืชสมุนไพรเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Herbal Plant for Health Promotion 

	 พฤษเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรค	และการฟื้นฟูสุขภาพ

	 Phytonutrients	 and	 natural	 products	 for	 health.	

Prophylaxis	and	rehabilitated	

0505	351		 กำรประเมินและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)

 Health Evaluation and Promotion 

	 ทฤษฎี	 หลักการและแนวคิดของการประเมินและการสร้าง

เสริมสุขภาพส�าหรับบุคคลทั่วไป	 บุคคลพิเศษ	 และผู ้ป ่วย	 รวมทั้ง 

การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และ 

จิตวิญญาณในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Theory	principles	and	concepts	of	health	evaluation	

and	promotion	for	general	people,	special	person	and	patients.	

Include	 application	 for	 physical,	mental,	 social	 and	 spiritual	

health	promoting	in	sport	science

0505	354		 กำรวิจัยด้ำนสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Health Research

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ความรู ้พื้นฐาน	 หลักการวัด	 

การประเมินผลและวิจัยด้านสุขภาพ	ประเภทของการวิจัย	 เครื่องมือวิจัย	

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การสรุปผล	 และ 

การเสนอรายงานการวิจัย

	 Definition,	importance,	basic	knowledge,	principles	

of	health	measurement,	evaluation,	and	research.	Classification	

of	 research	methodology,	 research	 instrument,	 and	 data	 

collection	method.	Data	analysis,	conclusion,	and	presentation

0505	361		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อกำรป้องกันโรค		 2(2-0-4)

  Exercise for Disease Prevention

		 หลักการและแนวคิดของโรคและการออกก�าลังกาย	 

การก�าหนดโปรแกรมการออกก�าลงักายเพือ่สร้างเสรมิการท�างานของระบบ

ในร่างกาย	กรณีศึกษาโรคที่เกิดจากการขาดการออกก�าลังกาย

	 Principles	 and	 concepts	 of	 disease	 and	 exercise.	

Exercise	prescription	for	promoting	functional	body	system.	A	

case	study	of	hypokinetic	exercise.

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 กฎและระเบยีบในการควบคมุการจดัการท่องเทีย่วและธรุกจิ	

หลกัการวิธีการ	และเทคนคิการจดักลุม่ท่องเท่ียวทางการกฬีา	ประชมุและ

สัมมนาทางกีฬาและการท่องเที่ยว	 หลักการและวิธีการของธุรกิจการกีฬา

ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน	การบัญช	ีการตลาด	และการบริหารงานบุคคล	

	 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
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0505	423		 ศำสนำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)	

  Religion for Health Promotion 

	 หลักการ	 แนวคิด	 และความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ	การฝึกปฏิบตัติามค�าสอนของศาสนา	และการประยกุต์ใช้เพือ่สร้าง

เสริมสุขภาพมีการศึกษานอกสถานที่

	 Principles,	 concepts,	 and	 believability	 of	 religion	

related	 to	 health,	 practicing	 along	 religion	 teaching,	 and	 

applications	to	health	promotion.	Field	trip	requirements

0505	426		 สัมมนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)	

  Health Promotion Seminar

		 วธิกีารและการด�าเนนิการจดัสมัมนาระยะสัน้ทางด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพในสถานการณ์จริง	 ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา

		 Method	 and	 procedure	 of	 short	 course	 of	 health	

promotion	seminar	in	real	situation	under	advisor	supervision

กลุ่มที่	5	กำรฝึกกีฬำมวยไทยและกีฬำพื้นบ้ำน	

(Muay	Thai	and	Traditional	Sport	training)

0505	102		 องค์กำรและกำรจัดกำร	 2(2-0-4)	

 Organization and Management

	 หลักการและความรู ้พื้นฐาน	 ทฤษฎี	 และการด�าเนินงาน	 

เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

	 Principles	and	 foundation,	 theories,	and	procedure	

related	to	organization	and	management

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวตัแิละปรชัญา	ววิฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	การใช้กจิกรรมกฬีาในการเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	กลุม่

คนและหน่วยงานต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ	คุณค่าและเป้าหมายทีแ่ท้จรงิ

ของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	using	of	sport	activities	for	developing	the	

relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	233		 เทคนิคกำรสอนมวยไทย		 2(2-0-4)

 MuayThai Teaching Technique

	 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยประกอบด้วย	 การต้ังท่า

การใช้ส่วนของร่างกายเป็นอาวธุเช่นศรีษะหมดัเท้าเข่าศอก	ส�าหรบัการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และกีฬา

	 Muay	Thai	 Skill	 and	 teaching	 techniques	 include	

starting	position,	using	body	part	weapon	such	as	head,	fist,	

foot,	knee,	elbow	for	exercise	for	health	and	sports.

0505	234		 เทคนิคกำรสอนกีฬำพื้นบ้ำน		 2(2-0-4)

 Traditional Sport Teaching Technique

		 ความหมายและชนดิกฬีาพืน้บ้านทกัษะท่าทางการเคลือ่นไหว

และวิธีการเล่นการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา

พื้นบ้าน

		 Definition	 and	different	 types	 of	 traditional	 sport.	

Movement	skills	and	playing	method.	Application	sport	science	

principle	with	traditional	sport

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting 

	 การวางแผนการโฆษณา	 การจัดการทางด้านโฆษณาการ 

เผยแพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงานที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing 

industry

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ	 	

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬา	 ที่มีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	352		 ผู้น�ำกีฬำพื้นบำ้น		 2(2-0-4)

 Traditional Sport Leader

		 หลักการและเทคนิคของกีฬาพื้นบ้านและการเป็นผู้น�า	 การ

วิเคราะห์การเคลือ่นไหวและคณุค่าของกฬีาพืน้บ้านการบูรณาการกฬีาพืน้

บ้านและการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ

		 Principles	 and	 techniques	 of	 traditional	 sport	 and	

leadership.	Movement	analysis	and	value	of	 traditional	 sport.	

Integration	 of	 traditional	 sport	 and	practicing	 for	 health	 and	

fitness	developing	
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0505	353		 กำรฝึกมวยไทย		 2(2-0-4)

 Muay Thai Training

	 หลักการและเทคนิคของมวยไทยและการฝึก	 การเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกมวยไทย	 

การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	 การฝึก 

เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	Muay	Thai	and	training.	

Equipment	preparation.	Principles	 of	 sport	 science	 for	Muay	

Thai	 training.	 Training	 program	 designing	 for	 enhancing	

physical	fitness.	Training	to	be	referees	and	competition	staff

0505	355		 ภำษำอังกฤษส�ำหรับมวยไทย		 2(2-0-4)

 English for Muay Thai

		 ศพัท์เทคนคิของมวยไทยทีเ่กีย่วกบักฎกตกิา	การฝึกซ้อมและ

การแข่งขัน	การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในสถานการณ์การสอน

และการตัดสิน

		 Technical	 term	of	Muay	Thai	 that	 related	 to	 rule,	

training,	and	competitions.	English	using	for	communicating	in	

both	teaching	and	officiating

0505	356		 ศิลปะกำรป้องกันตัวแบบไทย		 2(2-0-4)

 Thai Martial Arts

		 หลักการและวิธีการของศิลปะการป้องกันตัว	ได้แก	่ดาบไทย	

กระบี่กระบอง	 ง้าว	 พลองมวย	 เป็นต้น	 การน�าศิลปะการป้องกันตัวไป

ประยุกต์ใช้ในการออกก�าลังกายและกีฬา

		 Principles	and	method	of	martial	arts	such	as	sword,	

krabikrabong,	halberd,	staff,	muay,	etc.	Martial	arts	application	

in	exercise	and	sport

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรฝึกกีฬำ	 	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 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

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา	

ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและธุรกิจ 

ที่สัมพันธ ์กับกีฬา	 วิ เคราะห ์สถานการณ์และวิธีด� า เนินการของ 

สถานประกอบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและธุรกิจการกีฬาเกี่ยวกับ

การจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	

	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	

and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	

business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 

procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	

business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 

administration.

0505	424		 เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับมวยไทย		 2(2-0-4)	

 Information Technology for Muay Thai 

	 หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น	การสืบค้น

ข้อมูลข่าวสาร	 สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ทั้งในและต่างประเทศ 

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬามวยไทย

		 Principles	and	method	of	information	technology	such	

as	data	searching,	information,	media,	technology	and	innovation	

in	country	and	aboard.	Application	for	Muay	Thai	development

2.2	กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ		 ไม่น้อยกว่ำ	15	หน่วยกิต

	 2.2.1	กลุ่มวิชำกิจกรรมประกอบดนตรี

0505	107		 แอโรบิกดำ๊นซ์	 1(0-2-1)

 Aerobic Dance

	 หลกัและวิธีการออกก�าลงักายแบบแอโรบิก	ท่ีใช้การประยกุต์

การบรหิารกายและทกัษะการเคลือ่นไหวเบือ้งต้น	ประกอบดนตรีในจงัหวะ

และรูปแบบต่างๆ	 เทคนิค	และหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับ 

ผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลทั่วไป	

	 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	general	

people

0505	108		 นำฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)

 Thai Classical Dance

	 ฝึกทักษะเบื้องต้นและเทคนิคการร�าแบบต่าง	ๆ	การประยุกต์

นาฏศิลป์ไทยให้เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบการออกก�าลังกาย	 ส่งเสริม

เจตคติที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรมประจ�าชาติ
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	 Practice	in	various	basic	skills	and	techniques	of	Thai	

dancing;	application	of	Thai	dancing	to	be	a	newly	alternative	

exercise	modes;	promoting	positive	attitude	toward	national	art	

and	culture

0505	109		 กิจกรรมเขำ้จังหวะ	 1(0-2-1)

 Rhythmic Activities

	 การฝึกทักษะเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ	 ทักษะ

เบื้องต ้นของจังหวะดนตรี 	 การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี	 

การร้องเพลงประกอบการเล่น	การเต้นร�า	 หรือการเต้นพื้นเมืองที่ง่าย	ๆ	 

และเป็นที่นิยม	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับ 

ผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ	

	 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

0505	110		 โมเดิร์นดำ๊นซ์	 1(0-2-1)

 Modern Dance

	 หลักการและวิธีการออกก�าลังกายในรูปแบบการเต้นร�า 

แนวใหม่และเป็นที่นิยมผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น	

ประกอบดนตรีในจงัหวะทีมี่ความเร็วช้าและลลีาต่างกัน	ให้เกิดความท้าทาย

และน่าสนใจในการออกก�าลังกาย	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์

การกฬีาส�าหรบัผูส้อน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบคุคลวยัต่างๆ	

	 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

0505	111		 แอโรบิกยิมนำสติกส์	 1(0-2-1)

 Aerobic Gymnastics

	 หลกัและวธิกีารออกก�าลงักายในรปูแบบของการเต้นแอโรบิก

ทีต้่องใช้สมรรถภาพทางกีฬาและทกัษะการเคลือ่นไหวจากยิมนาสตกิส์และ

การเต้นร�าประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกันให้เกิด

ความท้าทายและน่าสนใจในการออกก�าลังกาย	 เทคนิคการสอน 

และฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	112		 ลีลำศ		 1(0-2-1)

 Ballroom Dance

	 	 การฝึกทักษะเบ้ืองต้น	 ความรู้ความเข้าใจในการเต้นแบบ 

ต่าง	ๆ	 ระเบียบ	 วิธีการและมารยาทการเข้าสังคมและการเต้นร�า	 เทคนิค 

การสอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 	Practice	in	basic	skills	;	knowledge	of	various	dancing;	

regulations,	 methods,	 and	 social	 and	 dancing	 manner;	 

techniques	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	214	 ไฟท์เตอร	์แอโรบิก	 1(0-2-1)

 Fighter Aerobic 

	 หลกัและวธิกีารออกก�าลงักายในรปูแบบของศลิปะการป้องกนั

ตัวที่ผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นประกอบดนตรีในจังหวะ

ท่ีมีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

กีฬาส�าหรับผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ

	 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

0505	215		 คิคบ๊อกซิ่งแอโรบิก	 1(0-2-1)

 Kickboxing Aerobic

	 หลกัและวิธีการออกก�าลงักายประกอบดนตรโีดยการประยกุต์

ทักษะการเคลื่อนไหวจากมวยไทย	 ท่ีผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหว

เบื้องต้นประกอบดนตรีและจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน	เทคนิค

และหลักการทางวทิยาศาสตร์การกฬีาส�าหรบัผูส้อน	การออกแบบโปรแกรม

การฝ ึกส�าหรับบุคคลวัยต ่างๆ	 การส ่งเสริมเจตคติที่ดีต ่อศิลปะ 

และวัฒนธรรมประจ�าชาติ

	 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

 2.2.2	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

0505	113		 เทนนิส		 1(0-2-1)

 Tennis

	 ประวตัแิละประโยชน์ของเทนนสิ	ทักษะ	เทคนคิและกลวธิกีาร

เล่นประเภทเดี่ยวและคู	่การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย	การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณ์หลกัการและวิธีการสอนและฝึก	

กติกาและการแข่งขัน
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	 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

0505	114		 แบดมินตัน		 1(0-2-1)

 Badminton 

	 ประวตัแิละประโยชน์ของแบดมนิตนั	ทกัษะเทคนคิและกลวธิี

การเล่นประเภทเดี่ยวและคู ่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	115		 ซอฟท์เทนนิส		 1(0-2-1)

 Soft Tennis 

	 ประวัติและประโยชน์ของซอฟท์เทนนิส	ทักษะ	 เทคนิคและ

กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	116		 เทเบิลเทนนิส	 1(0-2-1)

 Table Tennis

	 ประวัติและประโยชน์ของเทเบิลเทนนิส	ทักษะ	 เทคนิคและ

กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	216		 กอล์ฟ	 1(0-2-1)

 Golf

	 ประวัติและประโยชน์ของกอล์ฟทักษะ	เทคนิคและกลวิธีการ

เล่นการบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและการ

แข่งขัน

	 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

 2.2.3	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ลูกบอล

0505	117		 ฟุตซอล	 1(0-2-1)

 Futsal

	 ประวัติและประโยชน์ของฟตุซอลทักษะ	เทคนคิและกลวิธีการ

เล่น	การบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและการ

แข่งขัน

	 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

0505	118		 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ	 1(0-2-1)

 Takraw and SepakTakraw

	 ประวัติและประโยชน์ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อทักษะ	

เทคนคิและกลวธิกีารเล่นการบรหิารร่างกายและการเสรมิสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย	 การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอน 

และฝึกกติกาและการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	takraw	and	sepaktakraw;	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

0505	119		 เบสบอล	 1(0-2-1)

 Baseball 

	 ประวัติและประโยชน์ของเบสบอลทักษะ	 เทคนิคและกล 

วิธีการเล่น	 การบริหารร่างกายและ	 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	 

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน
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	 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

0505	120		 ฮอกกี้	 1(0-2-1)

 Hockey

	 ประวัติและประโยชน์ของฮอกกี้ทักษะ	 เทคนิคและกลวิธีการ

เล่นการบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและ 

การแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	hockey;	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

0505	121	 ซอฟท์บอล	 1(0-2-1)

 Softball 

	 ประวัติและประโยชน์ของซอฟท์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 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

0505	122		 แฮนด์บอล	 1(0-2-1)

 Handball 

	 ประวัติและประโยชน์ของแฮนด์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 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

0505	217		 แอโรฟิตบอล		 1(0-2-1)

	 Aerofitball

	 หลักการ	ประโยชน์และวิธีการออกก�าลังกายในรูปแบบของ

การบริหารกายกับการควบคุมลูกบอล	 ทักษะการทรงตัวกับลูกบอล	 

การเ ลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ์ 	 ความปลอดภัย 

ในการออกก�าลังกายกับลูกบอล

	 Principles,	benefits,	and	methods	of	exercise	by	using	

body	movement	styles	with	ball	controlling;	balance	skills	with	

ball;	 selection	preparation,	 and	maintenance	 of	 equipments;	

safety	in	exercise	with	ball

0505	321	 บำสเกตบอล	 1(0-2-1)

 Basketball 

	 ประวัติและประโยชน์ของบาสเกตบอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 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

0505	322		 รักบี้ฟุตบอล		 1(0-2-1)

 Rugby Football 

	 ประวัติและประโยชน์ของรักบี้ฟุตบอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 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

0505	323		 ฟุตบอล		 1(0-2-1)

 Football 

	 ประวตัแิละประโยชน์ของฟตุบอลทกัษะ	เทคนคิและกลวธิกีาร

เล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ ์หลักการและวิธีการสอนและฝ ึก	 กติกา 

และการแข่งขัน
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	 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

0505	324		 วอลเลย์บอล		 1(0-2-1)

 Volleyball 

	 ประวัติและประโยชน์ของวอลเลย์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 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

 2.2.4	กลุ่มวิชำกีฬำศิลปะป้องกันตัว

0505	218		 มวยไทย		 	1(0-2-1)

 Muay Thai 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู	้ปลูกฝังทศันคตทิีด่ต่ีอศลิปะประจ�าชาตใิช้มวยไทยเป็นเคร่ืองมือ

ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	

กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	219		 กระบี่กระบอง		 1(0-2-1)

 KrabiKrabong

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจ�าชาติใช้กระบี่กระบองเป็น

เครือ่งมือในการออกก�าลังกายและป้องกนัตวั	หลกัการและวธิกีารสอนและ

การฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	development	of	positive	attitude	

toward	national	art;	using	krabikrabong	as	an	exercise	instrument	

and	self-defending;	principles	and	methods	of	instruction	and	

training;	rules	and	competition

0505	220		 ยูโด		 1(0-2-1)

 Judo 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	ใช้ยโูดเป็นเครือ่งมอืในการออกก�าลงักายและป้องกนัตวั	หลักการ

และวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	221		 เทควันโด		 1(0-2-1)

 Takwando

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้เทควันโดเป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	222		 ดำบสำกล		 1(0-2-1)

 Fencing

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้ดาบสากลเป็นเครื่องมือ	 ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	223		 ศิลปะป้องกันตัว	 1(0-2-1)

 Martial Art

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้ศิลปะป้องกันตัว	 เป็นเคร่ืองมือในการออกก�าลังกายและ 

ป้องกันตัว	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก

	 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
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0505	325		 มวยสำกล		 1(0-2-1)

 Boxing 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้มวยสากลเป็นเคร่ืองมือ	 ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

 

	 2.2.5	กลุ่มวิชำกีฬำทำงน�้ำ

0505	224		 เรือพำย		 1(0-2-1)

 Rowing

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของเรือพาย	การเลือก	การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 ความ

ปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกาย	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	225	 วำ่ยน�้ำ		 1(0-2-1)

 Swimming 

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	ๆ	ของการว่ายน�้า	เพื่อการออกก�าลังกาย	และการแข่งขันอย่างถูกต้อง	

ปลอดภัย	รวมถึงหลักการ	วิธีการสอนการว่ายน�้า	และกติกาการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 swimming	 techniques	 in	 order	 to	 exercise	 and	 

competition	 correctly	 and	 safety	 inducing	 principles	 and	 

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	226		 กำรออกก�ำลังกำยในน�้ำ	 1(0-2-1)

 Aquatic Exercise

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	ๆ	 ของการออกก�าลังกายในน�้า	 การเลือก	การเตรียมและดูแลรักษา

อุปกรณ	์ความปลอดภัยในการเล่น	 ใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกาย

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	

	 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

0505	227		 ระบ�ำใต้น�้ำ	 1(0-2-1)

 Synchronized Swimming

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของระบ�าใต้น�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ	์ 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	326		 กระโดดน�้ำ	 1(0-2-1)

 Diving

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของกระโดดน�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป ็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	327		 โปโลน�้ำ		 1(0-2-1)

 Water Polo  

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของโปโลน�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล ่นและการแข ่ง ขัน	 ใช ้ เป ็นเครื่องมือใน 

การออกก�าลังกาย	 หลักการและวิธีการสอนและการฝ ึก	 กติกา 

และการแข่งขัน

	 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

0505	328		 กำรช่วยชีวิตและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ		 1(0-2-1)

 Life Saving and Water Safety

	 หลกัการ	ทกัษะเบ้ืองต้นและเทคนคิของการช่วยชวิีตและความ

ปลอดภัยทางน�้า	การปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุ
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	 Principles,	basic	skills,	and	techniques	of	life	saving	

and	water	safety;	first	aid	and	prevention	of	accident

 2.2.6	กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ

0505	408		 กำรฝึกกรีฑำ		 2(1-2-3)

 Athletics Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกกรีฑา	 การเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน	การออกแบบ

โปรแกรมการฝึกเพ่ือเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	 การฝึกเป็นกรรมการและ 

เจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	409		 กำรฝึกวำ่ยน�้ำ	 	2(1-2-3)	

 Swimming Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกว่ายน�้าการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	410		 กำรฝึกบำสเกตบอล		 2(1-2-3)	

 Basketball Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกบาสเกตบอลการเต

รียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก 

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	411		 กำรฝึกรักบี้ฟุตบอล		 2(1-2-3)	

 Rugby Football Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกรักบ้ีฟุตบอล 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	412		 กำรฝึกฟุตบอล		 2(1-2-3)	

 Football Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกฟุตบอลการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	413		 กำรฝึกวอลเลย์บอล	 2(1-2-3)	

 Volleyball Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกวอลเลย์บอล 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	414		 กำรฝึกยิมนำสติกส์	 2(1-2-3)	

 Gymnastics Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกยิมนาสติกส์ 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน
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	 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

0505	415		 กำรฝึกเทนนิส		 2(1-2-3)

 Tennis Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกเทนนิสการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	416		 กำรฝึกแบดมินตัน		 	2(1-2-3)	

 Badminton Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝ ึกแบดมินตัน	 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพ่ือความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	417		 กำรฝึกมวยสำกล		 2(1-2-3)	

 Boxing Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝ ึกมวยสากล	 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพ่ือความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	418	 กำรฝึกมวยไทย		 2(1-2-3)	

 Muay Thai Training  

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกมวยไทยการ 

เตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก 

เพื่อความช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อ 

เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	419		 กำรฝึกยูโด		 	2(1-2-3)	

 Judo Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกยูโดการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 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

0505	420		 กำรฝึกเทเบิลเทนนิส	 	2(1-2-3)	

 Table Tennis Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกเทเบิลเทนนิส 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 	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

 2.2.7	กลุ่มวิชำอื่น	ๆ

0505	123		 กำรวิ่งเพื่อสุขภำพ	 1(0-2-1)

 Running for Health

	 หลักการและประโยชน์ของกิจกรรมการวิ่งเพื่อการออกก�าลัง

กายและสุขภาพการฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และเทคนิคของการฝึก	 

การเตรียมร่างกายและอุปกรณ์	การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการว่ิง	 ใช้เป็น

เครื่องมือส�าหรับการออกก�าลังกาย
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	 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

0505	124		 กำรกระโดดเชือกเพื่อสุขภำพ		 1(0-2-1)

 Rope Jumping for Health

	 หลักการและประโยชน์ของการกระโดดเชือกเพื่อการออก 

ก�าลังกายและสุขภาพวิธีการ	 รูปแบบและเทคนิคของการฝึกการกระโดด

แบบต่างๆ	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	 

การเตรียมสภาพร่างกายและอุปกรณ์	 การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต ่อ 

การกระโดดเชือก	ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการออกก�าลังกาย

	 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

0505	125		 โยคะเพื่อสุขภำพ	 1(0-2-1)

 Yoga for Health 

	 หลักการและประโยชน์ของโยคะเพื่อการออกก�าลังกายและ

สุขภาพวธิกีาร	รูปแบบและเทคนคิของการฝึกโยคะแบบต่างๆ	เพือ่เป็นการ

เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	การเตรียมสภาพร่างกายและ

อุปกรณ์	 การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อโยคะ	 ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการ 

ออกก�าลังกาย

	 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

0505	126		 เกมส์เบ็ดเตล็ด		 1(0-2-1)

 Minor Games

	 หลักการและประ โยชน ์ ของ เกม เบ็ด เตล็ด เพื่ อการ 

ออกก�าลังกายและนันทนาการวิธีการ	รูปแบบและเทคนิคของการเป็นผู้น�า	

การออกแบบกิจกรรม	 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์	 ใช้เป็นเครื่องมือ

ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ

	 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

0505	127		 เกมส์พื้นบำ้น		 1(0-2-1)

 Traditional Playground Game

	 ประวตั	ิหลกัการคณุค่าและวธิกีารเล่นของการละเล่นพืน้เมอืง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เทคนิค	การเป็นผู้น�าและการออกแบบกิจกรรม	

การเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณ์	ใช้เป็นเคร่ืองมอืส�าหรบักจิกรรมนนัทนาการ	

ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการละเล่นพื้นเมือง	การสืบสานการละเล่นพื้นเมือง

ให้คงอยู่

	 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

0505	329		 ยิมนำสติกส์	 1(0-2-1)

 Gymnastics  

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของยิมนาสติกส์การเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ	์ 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	330		 กรีฑำ		 1(0-2-1)

 Athletics

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของกรีฑาการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 	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
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0505	331	 โบว์ลิ่ง		 1(0-2-1)

 Bowling

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของโบว ์ลิ่ งการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขนัใช้เป็นเครือ่งมอืในการออกก�าลงั

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 bowling	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	 

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	bowling	 as	 an	 instrument	 for	 exercise;	 principles	 and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	332		 จักรยำน		 1(0-2-1)

 Cycling

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	ความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง	

ๆ	ของจกัรยานการเลือก	การเตรยีมและดแูลรกัษาอปุกรณ์	ความปลอดภยั

ในการเล่นและการแข่งขันใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกายหลักการ

และวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	333		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรควบคุมน�้ำหนัก		 1(0-2-1)

 Exercise and Weight Control

	 สมรรถภาพร ่างกาย	 ป ัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายการท�างานระบบต่าง	ๆ 	ของร่างกายในแต่ละบุคคลตาม

อายุ	 เพศและน�้าหนักตัว	 โภชนาการและการออกก�าลังกาย	 การเลือก

กิจกรรมออกก�าลังกายเพื่อการควบคุมน�้าหนัก	 การสร้างโปรแกรม 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและควบคุมน�้าหนัก

	 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

0505	335		 ยกน�้ำหนัก		 1(0-2-1)

 Weight Lifting

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของการยกน�้าหนักการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป ็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 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

0505	336		 กำรเสริมสรำ้งสัดส่วนร่ำงกำย	 1(0-2-1)

 Body Sculpting

	 หลักวิธีการ	 และทักษะเบื้องต้นของการฝึกด้วยน�้าหนักหรือ

การฝึกท่ีมีแรงต้าน	 การใช้อุปกรณ์และออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อและสัดส่วนของร่างกาย	 รวมท้ังการปลูกฝังความรู้	 ความเข้าใจ	

และทัศนคติที่ดีในการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 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

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศึกษาในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development
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0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรียน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	 บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคิด	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวเิคราะห์จดุมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเชือ่มโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะท่ีสมบูรณ์	และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity
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0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	การเลอืกและวธิกีารจดักจิกรรมทางกายทีเ่หมาะสมกับ

วัยในรูปแบบต่างๆ	ทั้งในชีวิตประจ�าวัน	 และชีวิตยามว่างส�าหรับเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเน้ือหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภิปราย	การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่พฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	 ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการ 

จัดการศึกษาพิเศษ	 และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 กฎหมาย 

ท่ี เกี่ยวข ้องกับเด็กที่มีความต ้องการพิ เศษ	 ประเภทของเด็กที่มี 

ความต้องการพิเศษ	 การคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น	 บทบาทครูในการ 

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมการจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มี 

ความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเด็กความบกพร่องที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตและการศึกษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic; 	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management




