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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คําอธิบายรายวิชา
02301111

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(2-0-4)
(Fundamental for Sports Science)
วัตถุประสงค์ และประวัติของวิทยาศาสตร์การกีฬา สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา สรีรวิทยาการออกกําลังกาย จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา และการเป็นผู้ฝึกกีฬา
ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ โภชนศาสตร์การกีฬา
Objective and history of sports science. Interdisciplinary of sports science,
exercise physiology, sports psychology, sociology in sports, and sports coaching,
biomechanics in sports, sports and medicine, and sports nutrition.

02301112

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
(Sports Science for Health Promotion)
องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย จิตวิทยาการออกกําลังกาย โภชนศาสตร์การออกกําลังกาย
การกีฬากับการแพทย์ และหลักการบริหารร่างกาย เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายในการ
ป้องกันโรคต่างๆ
Knowledge of sport science that related to health promotion including
exercise physiology, exercise psychology, exercise nutrition, sports and medicine,
and principles of body conditioning for health care and physical fitness
in protective diseases.

02301113

ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Fundamental Biochemistry for Sports Science)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมีและเคมีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง
ของสสาร โครงสร้าง และความสําคัญของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิพิด เอนไซม์ และสารประกอบ
อื่นๆ ที่มีความสําคัญทางชีวเคมีต่อวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้เกี่ยวกับเมแทบอลิซึมทั่วไป
การประยุกต์ชีวเคมีกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Basic knowledge in biochemistry and general chemistry related to sports
science. Structure, characteristics and importance of carbohydrate, protein, lipid,
enzyme and other substances. Basic knowledge in general metabolism,
biochemistry application on sports science.
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02301114

ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Fundamental Physics for Sports Science)
หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม ความรู้
พื้นฐานทางกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
Physics concept related to force, linear motion and angular motion.
Basic knowledge in mechanics, thermodynamics in relation to biomechanics
in sport.

02301115

สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(2-0-4)
(Application Statistics for Sports Science)
ความหมาย ความสําคัญ แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติที่ประยุกต์กับองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา สเกลการวัด ตัววัดค่ากลาง ตัววัดการกระจาย กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง ความน่าจะเป็นของตัวแปร การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ
ทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบภายหลังการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การนําข้อมูลทางสถิติไปใช้
Definition, importance and concepts of applied statistics in sports science.
The usage of scale, measures of central tendency, variables probability, shapes of
frequency distribution, sample and random sampling methods, hypothesis testing,
the usage of analysis of variance and data application for sports science.

02301121** พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
(Anatomical Basis in Sports Science)
ความรู้เบื้องต้นแบบบูรณาการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท อวัยวะภายใน โครงสร้างทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวทางกีฬาเบื้องต้น มีการศึกษานอกสถานที่
Integrated basic knowledge on human body; skeletal, muscles and nervous
systems, and internal organs. Anatomical structure related to sports, basis of sports
movement analysis, field trip required.
02301122** พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
(Physiological Basis in Sports Science)
ความหมาย ขอบข่าย หน้าที่การทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ระบบสรีรวิทยา
ในร่างกายมนุษย์ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบในร่างกายที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย ระบบการทํางานของไต สมดุลน้ํา-กรดด่างและระบบย่อยอาหาร
Definition, scope and functions of physiological basis in human body.

** รายวิชาปรับปรุง
** รายวิชาปรับปรุง
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Relationships of each systems related to exercise and sport, muscular system,
nervous system, cardiorespiratory system, endocrine system, thermal regulation,
renal system, water and acid-base balance and digestive system.
02301141

กีฬาแร็กเกต
2(1-2-3)
(Racket Sport)
ความหมาย และชนิดกีฬาแร็กเกต ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาแร็กเกต
Definition, different types of racket sport. Movement skills in racket sport.
Application of skills in racket sport through sports science principles.

02301142

กีฬาทีม
2(1-2-3)
(Team Sport)
ความหมาย และชนิดกีฬาทีม ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาทีม
Definition, different types of team sport. Movement skills for team sport.
Application of skills in team sport through sports science principles.

02301143

กีฬาต่อสู้
2(1-2-3)
(Combative Sport)
ความหมาย และชนิดของกีฬาต่อสู้ ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาต่อสู้
Definition, different types of combative sport. Movement skills in combative
sport through sports science principles.

02301144

กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
(Rhythmic Activity and Dance Sport)
ความหมาย และชนิดของกิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้กับกิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
Definition, different types of rhythmic activity and dance sport. Movement
skills in rhythmic activity and dance sport. Application of skills in rhythmic activity
and dance sport through sports science principles.

02301145

กีฬาทางน้ํา
2(1-2-3)
(Aquatic Sport)
ความหมาย และชนิดของกีฬาทางน้ํา ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาทางน้ํา
Definition, different types of aquatic sport. Movement skills in aquatic sport.
Application of skills in aquatic sport through sports science principles.
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02301146

กีฬาไทยพื้นเมือง
2(1-2-3)
(Thai Traditional Sport)
ความหมายและชนิดกีฬาพื้นเมืองของไทย ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาพื้นเมืองของไทย
Definition, different types of Thai traditional sport. Movement skills in Thai
traditional sport. Application of skills in Thai traditional sport through sports
science principle.

02301147

กีฬาผจญภัย
2(1-2-3)
(Adventure Sport)
ความหมาย และชนิดของกีฬาผจญภัย ทักษะท่าทางการเคลื่อนไหว หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประยุกต์ใช้กับกีฬาผจญภัย
Definition, different types of adventure sport. Movement skills in adventure
sport. Application of skills in adventure sport through sports science principles.

02301148** การออกกําลังกายในน้ํา
2(1-2-3)
(Aquatic Exercise)
ความหมาย หลักการทางฟิสิกส์ของน้ํา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ความปลอดภัย
ในน้ํา การเป็นผู้นํา ทักษะการเคลื่อนไหวในน้ํา การออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําเพื่อ
สุขภาพ และสําหรับนักกีฬา
Definition, principle of water physics, physical fitness conditioning, water
safety, leadership, basic movement in water and designing aquatic exercise program
for health and athletes.
02301149*

เทควันโดขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
(Basic of Taekwondo)
พื้นฐานการเคลื่อนไหว พื้นฐานทักษะเทควันโด การฝึกสมรรถภาพร่างกายสําหรับเทควันโด
การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เวลาปฏิกิริยา ความแคล่วคล่องว่องไว ความยืดหยุ่น และความ
ทนทาน ภาษาเกาหลีที่ใช้ในเทควันโด
Basic movement, basic skill of Taekwondo, practice for physical fitness.
Training muscle strength, reaction time, agility, flexibility and endurance. Korean
leaguage for Taekwondo.

02301211*

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
2(2-0-4)
(Ethic in Sport and Exercise Science)
ความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าจริยธรรม จริยธรรมวิชาชีพ สร้างจิตสํานึกที่ดี ความ
ประพฤติและการปฏิบัติที่มีคุณธรรมตามค่านิยมที่ดีของสังคมไทย อุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจริยธรรม และมีจิตอาสา คุณค่าของกีฬา
ปรัชญากีฬาและการประยุกต์ เพื่อนําสู่การปฏิบัติ

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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Definition, importance and value of ethics, professional ethics, build up of
good consciousness, appropriate behavior and acting morally along with Thail
society, idealism of nationalism, religion and royal institutions. Self-development to
be ethical person and to have a volunteer mind. The value of sport, philosophy of
sport, apply sport and philosophy to practice.
02301212*

พื้นฐานการเต้นแอโรบิก
2(1-2-3)
(Basic Aerobic Dance)
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ชนิด การจัดตําแหน่งร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐานของ
การเต้นแอโรบิก การนับจังหวะดนตรี และการรวมท่าพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อประยุกต์ใช้กับการเต้นแอโรบิก
History, definition, type, body position, basic movement of aerobic, musical
rhythm counting and basic movement combination. Application of aerobic dance
through sports science principles.

02301213

กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
(Exercise Activity for Health)
ความหมาย และรูปแบบต่าง ๆ ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทักษะท่าทาง
การเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สําหรับกิจกรรมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ
Definition, different types of exercise for health, movement skills.
Application of sports science principles in exercise for health.

02301214*

โยคะเพื่อสุขภาพ
(Yoga for Health)

2(1-2-3)

ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท วิธีการปฏิบัติ ท่าทางการฝึก การวิเคราะห์
ท่าทางที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย และผลที่ได้รับจากการฝึกโยคะ
History, definition, type, practical method, posture of training. Analysis of the
posture induced benefit for the body and the result from Yoga.
02301215*

พิลาทิสเพื่อสุขภาพ
(Pilates for Health)

2(1-2-3)

ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท วิธีการปฏิบัติ ท่าทางการฝึก การวิเคราะห์
ท่าทางที่นําให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย และผลที่ได้รับจากการฝึกพิลาทิสเพื่อสุขภาพ
History, definition, type, practical method, posture of training. Analyses of
the posture induced benefit for the body and the result from pilates for health.

* รายวิชาเปิดใหม่
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02301221

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Physiology of Exercise)
ผลของการออกกําลังกายที่มีต่อการทํางานของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ
ระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบพลังงาน ระบบทางเดินอาหาร การเปลี่ยนแปลง
และควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในสภาพแวดล้อมต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกาย
รวมทั้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
Effect of exercise upon the nervous system, muscular system, respiratory
system, cardiovascular system, endocrine system, energy system, gastruintestinal
system, change control of the body temperature due to the environmental and
factors of exercise corresponseding laboratory include.

02301231

จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Sports Psychology)
ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญและความจําเป็นของจิตวิทยาการกีฬาต่อการเสริมสร้าง
พลังทางจิต ความพร้อมทางด้านจิตใจในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เทคนิคและกลวิธีทาง
จิตวิทยาการกีฬาที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการแข่งขัน มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, scope and significance of sports psychology to mind power
training, mental readiness during sport training and competition. Psychological
techniques and strategies facilitation athletic peak performance. Field trip required.

02301232

การเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว
2(2-0-4)
(Motor Learning)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และกระบวนการเรียนรู้ทักษะกลไก องค์ประกอบ
ทางด้านทักษะการเคลื่อนไหวที่มีผลต่อการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา การฝึกปฏิบัติและฝึกงาน
เกี่ยวกับกระบวนการข่าวสาร การถ่ายโยงการเรียนรู้ การป้อนข้อมูลกลับ การคงอยู่ของการเรียนรู้
กุศโลบายในการเรียนรู้ และเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง มีการศึกษานอกสถานที่
Introduction to basic concept, theory and principle in motor learning.
Factors of motor skill learning which influences to exercise and sports. Practical
training in information processing, transfer of learning, feedback and learning
intention, learning strategies, reaction and response time. Field trip required.

02301241

การเป็นผูฝ้ ึกกรีฑา
2(1-2-3)
(Coaching in Track and Field)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกรีฑาลู่และลาน การนําความรู้สหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training track and field. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop track and field training programs in real sport situation.
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02301242

การเป็นผูฝ้ ึกว่ายน้ํา
2(1-2-3)
(Coaching in Swimming)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกว่ายน้ํา การนําความรู้สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การเคลื่อนไหว
จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training swimming. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop swimming training programs in real sport situation.

02301243

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาแร็กเกต
2(1-2-3)
(Coaching in Racket Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาแร็กเกต การนําความรู้สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การเคลื่อนไหว จัด
โปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training racket sport. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop racket sport training programs in real sport situation.

02301244

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาทีม
2(1-2-3)
(Coaching in Team Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาประเภททีม การนําความรู้สหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training team sport. Application of sport
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop team sport training programs in real sport situation.

02301245

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาต่อสู้
2(1-2-3)
(Coaching in Combative Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาต่อสู้ การนําความรู้สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การเคลื่อนไหว
จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training combative sport. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop combative sport training programs in real sport situation.
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02301246

การเป็นผูฝ้ ึกกิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
(Coaching in Rhythmic Activity and Dance Sport)
หลักการ และเทคนิคเป็นผู้ฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ การนําความรู้สหวิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training rhythmic activity and dance sport.
Application of sports science principles in body conditioning, mental readiness,
movement analysis. Develop rhythmic activity and dance sport training programs in
real sport situation.

02301247

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาทางน้ํา
2(1-2-3)
(Coaching in Aquatic Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาทางน้ํา การนําความรู้สหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การเคลื่อนไหว
จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติ
Principles and techniques in training aquatic sport. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop aquatic sport training programs in real sport situation.

02301248

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาไทยพืน้ เมือง
2(1-2-3)
(Coaching in Thai Traditional Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาพื้นเมืองไทย การนําความรู้สหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Principles and techniques in training Thai traditional sport. Application of
sports science principles in body conditioning, mental readiness, movement
analysis. Develop Thai traditional sport training programs in real sport situation.

02301249

การเป็นผูฝ้ ึกกีฬาผจญภัย
2(1-2-3)
(Coaching in Adventure Sport)
หลักการ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึกกีฬาผจญภัย การนําความรู้สหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สร้างความพร้อมทางจิต วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติในสภาพการจริง
Principles and techniques in training adventure sport. Application of sports
science principles in body conditioning, mental readiness, movement analysis.
Develop adventure sport training programs in real situation.
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02301281** การจัดการกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Sports Management)
การจัดการกีฬา บทบาทและโครงสร้างองค์กรกีฬาภาครัฐและเอกชน การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การเงิน และการ
ประชาสัมพันธ์สําหรับองค์กรกีฬา ประเด็นด้านกฏหมายทางการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Sports management, role and structure in government and private sport
organizations, strategic management, organizational development and human
resource management, marketing, financial management and public relations for
sports organization, legal aspects in sports, field trip required.
02301282*

การบริหารธุรกิจกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Business Management)
หลักการการบริหารธุรกิจกีฬาและนันทนาการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การจัดการธุรกิจกีฬาในด้านการตลาด เงินทุน การเงิน ทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
Principle of management in sport and recreation business, strategic planning,
business environment analysis, management in sport business in terms of
marketing, capital and funds, finance, human resource, ethics in business and
corporate social responsibility.

02301283** พื้นฐานการตลาดกีฬา
2(2-0-4)
(Basic Sports Marketing)
พื้นฐาน : 02301281
อุตสาหกรรมธุรกิจกีฬา หลักการและทฤษฎีการตลาดกีฬา การวิจัยการตลาดและการ
วางแผนการตลาด การสื่อสารการตลาดกีฬา สิทธิประโยชน์การกีฬาและลิขสิทธิ์ในการกีฬา
Sports business industry, principles and theory in sports marketing,
marketing research and planning, sport marketing communication, sports
sponsorship, rights in sports.
02301284*

การจัดการการบัญชีและการเงินเบื้องต้นในองค์กรกีฬา
2(2-0-4)
(Introduction to Accounting and Financial Management in Sport Organizations)
หลักการของการจัดการการบัญชีและการเงินในองค์กรธุรกิจกีฬา สินทรัพย์ทางการเงินใน
องค์กรกีฬา การทําบัญชีต้นทุน ตลาดและแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางการกีฬา งบการเงิน
และการวิเคราะห์ การจัดทํางบประมาณเงินทุนและการควบคุมต้นทุนในองค์กรกีฬา
Principles of accounting and financial management in sport organization,

** รายวิชาปรับปรุง
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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financial assets in sport organizations, cost accounting, financial market and sources
of funding involving sport organizations, financial statement and analysis, capital
budgeting and cost control in sport organizations.
02301285*

สังคมวิทยาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา
2(2-0-4)
(Sports Sociology and Olympic Education)
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการ ประเด็นต่างๆ
ทางการกีฬากับสังคม ความหมายและความสําคัญของกระบวนการโอลิมปิก ปรัชญาโอลิมปิก
โครงสร้างและการจัดการขององค์กรกีฬาโอลิมปิก ประวัติความเป็นมาของโอลิมปิกเกมส์ ขั้นตอน
ของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่
คุณค่าโอลิมปิก มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts and sociological theory related to sports and recreation, issues in
sports and society, a definition and an importance of the Olympic movement,
Olympism, structure and management of Olympic sport organizations, the Olympic
Games history, bidding process, and organizing the Olympic Games, guidelines in
promoting and spreading the Olympic value. Field trip required.

02301286*

ภาวะผู้นําทางนันทนาการ
2(2-0-4)
(Leadership in Recreation)
ทฤษฎีภาวะผู้นําทางนันทนาการ ประเภทของรูปแบบของผู้นํา การวางแผนและจัด
กิจกรรมนันทนาการ ทักษะที่จําเป็นและมาตรฐานอาชีพของผู้นํานันทนาการ มีการศึกษานอก
สถานที่
Theories of leadership in recreation, various types of recreation leaders,
planning and organizing recreational activities, necessary skills and professional
standards for recreation leaders. Field trip required.

02301311

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
(Sports Science Technology)
ความหมายบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกําลังกาย จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การ
กีฬา โภชนศาสตร์การกีฬา กีฬากับการแพทย์ และการทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกีฬา มี
การศึกษานอกสถานที่
Definition, importance, and roles of technology for sport training and
competition. Application of sports science technology in the filed of sports
physiology, sports psychology, sports biomechanics, nutrition in sport, sports
medicine, and sport testing instruments for developing sport performance. Field
trip required.

* รายวิชาเปิดใหม่
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02301312

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1-2-3)
(Computer Application in Sports Science)
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกําลังกาย การ
กีฬา การทดสอบ การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
Computer hardware and software with emphasis on application in sports
science, exercise, sport, testing, data searching and analysis.

02301313

ผู้สอนเต้นแอโรบิก
2(1-2-3)
(Aerobic dance instructor)
คําจํากัดความ และประเภทของการเต้นแอโรบิก ทักษะและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสม ภาวะผู้นํา เทคนิคและการออกแบบท่าเต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาผู้สอนเต้นแอโรบิก
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.

02301314*

การฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ
2(1-2-3)
(Resistance Training for Muscle Building and Firming)
รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและกระชับ
กล้ามเนื้อ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วน
ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศ
ทุกวัย
Types and variety of resistance training for muscle building and firming.
Using equipment and not using equipment to applying for muscle building and
firming to all body. Involve planning and designing resistance training appropriate
program for all ages.

02301315*

การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกาย
2(2-0-4)
(Personal Trainer and Exercise Program Design)
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติในการเป็นผู้ฝึกสอนตัวต่อตัวที่ดี
การวางตัว และการดูแลของผู้ฝึกสอน รวมถึงวิธีการสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
และเหมาะสมกับทุกเพศ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definition, importance, components and practices for good personal trainer.
Positioning and supervision of personal trainer. Designing exercising programs for
good health and suitable for various ages. Field trip required.

* รายวิชาเปิดใหม่
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02301316*

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
2(1-2-3)
(Health Promotion Program for Elderly)
หลักการ แนวทางและวิธีการสําหรับการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ในผู้สูงอายุ ด้วยการ
ออกกําลังกาย การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา และการเลือกรับประทานอาหารเหมาะกับวัย การ
ประเมินสมรรถภาพทางกายและทางจิตของผู้สูงอายุ และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร
Principles, guidelines and procedures for health promotion in elderly
through proper exercise, psychological techniques and dietary manipulation.
Assessment of physical and mental performance of elderly. Dietary assessment.

02301317*

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้ที่มีนา้ํ หนักเกิน
2(1-2-3)
(Health Promotion Program for Overweight)
หลักการ แนวทางและวิธีการสําหรับการดูแลสุขภาพผู้ที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐาน ด้วยการ
ออกกําลังกาย การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา และการเลือกรับประทานอาหาร การประเมิน
องค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายและทางจิตของผู้ที่มีน้ําหนักเกิน
Principles, guidelines and procedures for health care in overweight through
proper exercise, psychological techniques and dietary manipulation. Assessment
of body composition, physical and mental performance of overweight persons.

02301321** การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการกําหนดโปรแกรมออกกําลังกาย
3(2-2-5)
(Physical Fitness Test and Exercise Prescription)
ความหมาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและวิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การใช้เครื่องมือสําหรับการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
การกําหนดโปรแกรมเพื่อฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Definition, components of physical fitness, physical fitness test and method,
application of equipments for fitness test and evaluation. Exercise prescription for
training physical fitness.
02301331

จิตวิทยาสังคมการกีฬา
2(2-0-4)
(Social Psychology in Sport)
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของจิตวิทยาสังคมการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับการกีฬา ลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของบุคคล
พฤติกรรมของผู้ชมที่มีต่อสภาพจิตใจและความสามารถของนักกีฬา ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับความก้าวร้าว การเสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้นํา มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, importance and roles of social psychology in sport. Relationships
between social and sport, social structure affecting to sport participation, effects of
audience to mental and performance of the athletes. Theories and principles
concerning aggression in sport, leadership in sport. Field trip required.

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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02301332

เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา
2(1-2-3)
(Psychological Techniques in Sport)
เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา กระบวนการและลําดับขั้นตอนของการนํากลยุทธ์ไปใช้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ฝึกปฏิบัติเทคนิคทางด้านการจินตภาพ การกําหนดเป้าหมาย การผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ การลดความวิตกกังวล การสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการประเมินผล การใช้
เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาดังกล่าว มีการศึกษานอกสถานที่
Introduction to sports psychological techniques. Processes and procedures
of the sport psychological techniques for athletes performance. Imagery creation,
goal setting, muscle relaxation, concentration training, self confidence. Evaluation
of sport psychological technique training. Field trip required.

02301333*

แรงจูงใจในการออกกําลังกายและสุขภาวะทางจิต
2(2-0-4)
(Exercise Motivation and Mental Well-Being)
ความหมาย ขอบข่าย ทฤษฏีแรงจูงใจในการออกกําลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลักการและเทคนิค เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายของประชากร การมีสุขภาวะทางจิตใจ
การควบคุมอารมณ์ การจัดการความเครียด การประเมินสุขภาวะทางจิตใจที่ดี
Definition, scope, theory of exercise motivation and behavior exercise
modification. Principle and techniques to promote exercise in population. Mental
well-being, emotion control, stress management, assessment of mental well-being.

02301341** หลักการเป็นผูฝ้ ึกกีฬา
2(1-2-3)
(Principles of Sports Coaching)
หลักการ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกกีฬา การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ
การฝึกซ้อม และพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงสุด มีการศึกษานอกสถานที่
Principles, role, duty of spots coaching. Application of sports science
knowledge for training and develop athlete to peak performance. Field
trip required.
02301342

การฝึกด้วยน้าํ หนักเบื้องต้น
2(1-2-3)
(Introduction to Weight Training)
หลักการและวิธีการฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความอดทน ความเร็วและ
กําลังของกล้ามเนื้อ รวมทั้งวิธีการสร้างโปรแกรมการฝึก การทดสอบ และการประเมินผล
มีการศึกษานอกสถานที่
General knowledge and principles of weight training for developing of
muscle strength, muscle endurance, muscle speed and muscle power. Weight
training program, assessment and evaluation. Field trip required.

* รายวิชาเปิดใหม่
* รายวิชาเปิดใหม่
22

02301343

การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อกีฬา
2(1-2-3)
(Body Conditioning in Sport)
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสมรรถภาพ และพัฒนาทักษะการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, importance principles and different training methods in sports
science for body conditioning and development sport skills. Field trip required.

02301344*

เทควันโดศึกษาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Taekwondo Studies)
พื้นฐาน : 02301149
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทควันโด ประวัติเทควันโด ปรัชญา และความหมายของกีฬา
เทควันโด คุณค่า ประโยชน์ และวิวัฒนาการของกีฬาเทควันโด
Basic knowledge of Taekwondo. History of Taekwondo. Philosophy and
meaning of Taekwondo, value, benefit and evolution of Taekwondo.

02301345*

เทควันโดขั้นสูง
2(1-2-3)
(Advance of Taekwondo)
พื้นฐาน : 02301149
ทักษะเทควันโดขั้นสูง การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาเทควันโด การฝึกสมรรถภาพ
ร่างกายสําหรับเทควันโด การวางแผนการฝึกซ้อม
Advance skill for Taekwondo, analysis for Taekwondo movement. Physicial
fitness training for Teakwondo. Training program planning.

02301346*

เทควันโดแบบสาธิต
2(1-2-3)
(Taekwondo Demonstration)
พื้นฐาน : 02301149
การเคลื่อนไหวพื้นฐานในเทควันโด การร่ายรํา การต่อสู้ การป้องกันตัวสําหรับการสาธิต
ประเภทการสาธิต การจัดชุดการแสดง
Basic movement of Taekwondo, poomsae, sparing, breaking self-defense for
taekwondo demonstration. Type of demonstration, show creation.

02301347*

เทควันโดแบบร่ายรําขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
(Basic of Taekwondo Poomse)
พื้นฐาน : 02301149
พื้นฐานการเคลื่อนไหว ท่าทางการร่ายรําในรูปแบบที่แตกต่าง ความสําคัญ คุณค่าและ
ปรัชญาของการร่ายรํา
Basic movement, action of poomse in difference pattern, importance, values
and philosophy of poomse.

** รายวิชาปรับปรุง
* รายวิชาเปิดใหม่
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02301348*

เทควันโดแบบร่ายรําขั้นสูง
2(1-2-3)
(Advance of Taekwondo Poomse)
พื้นฐาน : 02301347
การจัดระเบียบท่าทางของการร่ายรําในแต่ละชุด รูปแบบการเคลื่อนไหว แบบฝึกสําหรับ
การเพื่อเพิ่มความสามารถในการร่ายรํา การสร้างรูปแบบใหม่ในการร่ายรํา
Organize movement postures of each pattern. Pattern of movement.
Practice for increase poomse ability. Creation of new pattern.

02301351

ชีวกลศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
2(1-2-3)
(Introduction to Biomechanics in Sport)
ความหมาย ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์หลักการ
และทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์เพื่อการกีฬา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของมนุษย์ที่
เกี่ยวกับการกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, scope and basic knowledge in sports biomechanics. Application
of biomechanics principles and theories in sports. Analyzed the basic movement
related to sport skills and performance. Field trip required.

02301361

กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Sport and Medicine)
ขอบข่าย และความสําคัญของกีฬากับการแพทย์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบ
สมรรถภาพ และการประเมินผลผู้ป่วย การจัดการทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา การอ่านฟิล์มรังสี
เอกซ์ ยาและการใช้สารกระตุ้นทางการกีฬา การออกกําลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมี
ครรภ์ และผู้ป่วย มีการศึกษานอกสถานที่
Scope and the importance of sport and medicine. Basic knowledge of
fitness testing and assessment and for patient, sports medicine management,
reading x-ray film, drug and doping in sport, exercise and sports for children, aging,
and pregnancy and patient. Field trip required.

02301362

กายภาพบําบัดทางการกีฬาเบื้องต้น
2(1-2-3)
(Introduction to Physical Therapy in Sport)
ขอบข่าย หลักการและวิธีการทางกายภาพบําบัดที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อใช้ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และพื้นฟูสภาพของนักกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Basic knowledge, scope, principles and methods of physical therapy related
to sport. Application of processes and procedures for preventing, curing, promoting
and rehabilitating the athletes condition. Field trip required.
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02301363

การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
2(1-2-3)
(Exercise Prescription for Special Populations)
ลักษณะและความต้องการในการออกกําลังกายของบุคคลกลุ่มพิเศษ การจัดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย การเลือกใช้อุปกรณ์และสถานที่ ที่เหมาะสมกับสภาพของบุคคลกลุ่มพิเศษซึ่งจะเป็น
กลุ่มที่พิการทางร่างกาย พิการทางสมอง และกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจากโรคต่างๆ มีการศึกษานอก
สถานที่
Characteristics and needs of exercise prescription for special populations.
Organization for exercise programs, equipments and spaces for special individuals,
handicap, mental retarded and several types of diseases. Field trip required.

02301364

การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
3(2-2-5)
(Sports Injury and Rehabilitation)
ชนิดของการบาดเจ็บจากการกีฬา โดยเฉพาะกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อ สาเหตุของการ
บาดเจ็บ วิธีการป้องกันการบาดเจ็บในขณะฝึกและแข่งขัน การปฐมพยาบาล การประเมินสัญญาณ
ชีพ การพันผ้า การยึดตรึง การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการบาดเจ็บ มีการศึกษา
นอกสถานที่
Types of sports injury especially muscles, bones and joints. Mechanisms of
injury, prevention for sports injury during training and competition, first aid on-site,
vital sign assessment, taping and bandaging. Management and rehabilitation after
sports injury. Field trip required.

02301371** โภชนาการพื้นฐานเพื่อสุขภาพและกีฬา
3(3-0-6)
(Basic Nutrition for Health and Sport)
พื้นฐาน : 02301113
ความสําคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและกีฬา บทบาทหน้าที่ของสารอาหารต่างๆ ใน
ภาวะปกติ และในการเล่นกีฬา ความต้องการสารอาหารของร่างกายบุคคลทั่วไปและนักกีฬา
การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ ควบคุม
น้ําหนัก ออกกําลังกายและกีฬา
Important of nutrition on health and sport. Roles of nutrients during daily
life and sport activities. Nutritional requirement of sedentary and athlete.
Assessment of nutritional status. Application of nutrition basic knowledge
for health, weight control, exercise and sport.
02301381*

การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Promotion and Public Relations)
หลักการส่งเสริมทางการกีฬา ความหลากหลายของการส่งเสริมทางการกีฬา ความสําคัญ
และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
กีฬา บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬา

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
25

Principles in promoting sport, sport promotion varieties, analysis of
promotion target. Importance and techniques of public relations, use of public
relations tools for promoting sporting activities, role of mass media in sport
promotion.
02301382*

การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Facility and Equipment Management)
หลักการและแนวทางทั่วไปสําหรับการจัดการ การจัดหา การใช้ และการบํารุงรักษา
สถานที่ เล่นกีฬา สิ่งอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์ทางการกีฬา สิ่งจําเป็นในการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬาขององค์กีฬาระดับชาติและนานาชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and general guidelines for managing, procuring, using and
maintaining sports venue, facility and equipment, requirements in managing
national and international sport facility and equipment. Field trip required.

02301383*

การจัดการการแข่งขันกีฬา
2(2-0-4)
(Sport Event Management)
หลักการ แนวทางในการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา การเขียนข้อเสนอโครงการการ
จัดการแข่งขันกีฬา การบริหารบุคคล การจัดการการรักษาความปลอดภัย การจัดการวิกฤต การ
จัดการระบบโลจีสติกส์ในการจัดกิจกรรมกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Principles, guidelines in planning sport competition, writing project proposal
for sporting event, sport personnel management, security management, crisis
management, logistic management in organizing sporting event. Field trip required.

02301384*

นันทนาการชุมชนกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
(Community Recreation and Creative Economy)
แนวคิดเรื่องนันทนาการชุมชน แหล่งและเทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ เทคนิคการ
ส่งเสริ ม นั นทนาการในสังคม ความเป็ นมาและแนวโน้ มของนั นทนาการเพื่ อธุ ร กิ จและเพื่อการ
ท่องเที่ยว แนวคิดการใช้นันทนาการเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
Concepts in community recreation. Sites and techniques in organizing
recreational activities. Techniques in promoting recreation in society. History and trends
in recreation for business and tourism. Concepts in using recreation for creative
economy.

02301411*

การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ
2(0-4-2)
การส่งเสริมสุขภาพ
(Practicum in Exercise Science and Health Promotion)
ฝึกปฏิบัติงานภายใต้การนิเทศของผู้สอน ด้านการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลัง
กายในกลุ่มพิเศษ การให้คําแนะนําทางด้านสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการศึกษานอกสถานที่

* รายวิชาเปิดใหม่
* รายวิชาเปิดใหม่
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Practice under supervision in exercises for health and exercise for special
groups, mental health counseling and health promotion related with sports
scientists for lerning outcome from direct experiences. Field trip required.
02301412*

ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
3(3-0-6)
(Skill of Communications in Sports and Exercise Science)
หลักการ เทคนิค วิธีการและทักษะการสื่อสารรูปแบบที่แตกต่าง ในสถานการณ์ทางการ
กีฬาและการออกกําลังกาย การแข่งขันกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และการฝึกสอน ศัพท์เทคนิค
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
Principle, technique, procedure and skills in different form of
communications for sport and exercise situation including competition event,
fitness gym, and coaching. Sport and exercise sciences terminology.

02301431

การฝึกงานทางจิตวิทยาการกีฬา
2(0-4-2)
(Practicum in Sports Psychology)
การฝึกงานทางจิตวิทยาการกีฬาภายใต้การนิเทศของผู้สอน การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การฝึกจินตภาพ การกําหนดเป้าหมาย การฝึกสมาธิ การฝึกสร้างพลังทางจิต การสร้างโปรแกรม
การฝึกและการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาสําหรับนักกีฬา มีการศึกษานอกสถานที่
Practice under supervision in sports psychology. Muscle relaxation training,
imagery training, goal setting, concentration and mind power training. Develop
training programs in sport psychological techniques for athletes. Field trip required.

02301441

การฝึกงานทางการเป็นผู้ฝึกกีฬา
2(0-4-2)
(Practicum in Sports Coaching)
การฝึกงานทางด้านการเป็นผู้ฝึกกีฬาภายใต้การนิเทศของผู้สอนในหน่วยงานของรัฐ เอกชน
ชมรมหรือสมาคมกีฬา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้การนิเทศของผู้สอนจากประสบการณ์ตรง โดย
อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การวางแผน การจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม มีการศึกษา
นอกสถานที่
Practice under supervision in sports coaching in government and private
organization, clubs or sport associations for direct experiences. Application basic
knowledge in sports science, sport planning and training programs. Field trip
required.

02301461

การฝึกงานทางกีฬากับการแพทย์
2(0-4-2)
(Practicum in Sport and Medicine)
ฝึกปฏิบัติงานภายใต้การนิเทศของผู้สอน ด้านกีฬากับการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การฝึกการปฐมพยาบาล การพันผ้ายืดและการยึดตรึงอวัยวะที่บาดเจ็บใน
นักกีฬา การเคลื่อนย้ายนักกีฬาที่บาดเจ็บเพื่อการส่งต่อไปพบแพทย์ มีการศึกษานอกสถานที่
Practice under supervision in sport and medicine. Utilization of equipments
in prevention of injury. In first aid for sports injuries, bandaging and taping,
transportation, referring and initial pre-treatment. Field trip required.
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02301462

การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
2(1-2-3)
(Massage for Health and Sport)
ความหมาย หลักการ และขอบข่ายของการนวดเพื่อสุขภาพและการนวดในนักกีฬา
การประยุกต์หลักการนวดแบบสากล แบบไทย และแบบจีน มีการศึกษานอกสถานที่
Definition, principles and scopes of massage technique for health and
sports. Application of massage, Thai massage and Chinese massage for athletes.
Field trip required.

02301481*

กฎหมายกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Sports Law)
กฎหมายไทยเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับขององค์กรกีฬาและนันทนาการ
การเจรจาต่อรองสัญญาและข้อตกลงด้านการกีฬา ลิขสิทธิ์ และการอนุญาตตุลาการ
Introduction to Thai law, civil and commercial code, business law related to
sports and recreation management, act of parliament and regulation related to
sports and recreation organizations, sports contract negotiation and agreement,
rights and arbitration.

02301482*

การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Sports Tourism management)
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เทคนิคการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบกีฬาเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว มีการศึกษา
นอกสถานที่
Theory and principles related to sports tourism management involving both
domestic sports and international sports, sport tourism managing technique for
business and tourism. Field trip required.

02301483*

การสื่อสารทางการกีฬา
2(2-0-4)
(Sport Communication)
หลักการสื่อสาร การทําข่าวและรายงานข่าว เทคนิคการเขียนข่าวทางการกีฬา การใช้สื่อ
ดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ในการสื่อสารทางการกีฬา และบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการกีฬา
Principle of communication, covering and reporting news, techniques in writing
sport news, use of traditional and innovative media in sport communication, role of mass
media in sport.

02301484*

การจัดการศูนย์ฟิตเนส
2(2-0-4)
(Fitness Center Management)
หลักการจัดการศูนย์ฟิตเนส การส่งเสริมการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัด
กิจกรรมออกกําลังกาย การจัดการการเงินและการบัญชีพื้นฐาน การจัดการสถานที่และอุปกรณ์ใน

* รายวิชาเปิดใหม่
* รายวิชาเปิดใหม่
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ศูนย์ฟิตเนส มีการศึกษานอกสถานที่
Principle of fitness center management, marketing promotion, human
resource management, exercise activities management, basic of financial and
accounting, facility and equipment management in fitness center. Field
trip required.
02301485*

การจัดการบริหารยิมเทควันโด
3(3-0-6)
(Taekwondo Gym Management)
หลักการการจัดการ บริหารสถานที่ฝึกเทควันโด การจัดการการเงิน แผนประชาสัมพันธ์
การจัดหลักสูตรสอน การศึกษานอกสถานที่
Principle of management. Administer of taekwondo gym. Financial
management. Promotion plan. Curriculum plan in deferent levels. Field trip
required.

02301490*

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.

02301491

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Research Methods in Sports Science)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การกําหนดปัญหา การวางรูปแบบการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in Sports Science, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.

02301496

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
1-3
(Selected Topics in Sports Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in sports science at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.

29

02301497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in sports science at
the bachelor’s degree level.

02301498

ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับปริญญาตรี แล้วเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน
Study and research in sports science at the bachelor’s degree level and
compiled into a written report.

02301499** การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
6(0-24-12)
(Practicum in Sports and Exercise Science)
ความหมาย ขอบข่าย หน้าที่การทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ระบบสรีรวิทยา
ในร่างกายมนุษย์ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบในร่างกายที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ระบบการทํางานของไต สมดุลน้ํา-กรดด่างและระบบย่อยอาหาร
Definition, scope and functions of physiological basis in human body.
Relationships of each systems related to exercise and sport, muscular system,
nervous system, cardiorespiratory system, endocrine system, thermal regulation,
renal system, water and acid-base balance, digestive system.

** รายวิชาปรับปรุง
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