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คําอธิบายรายวชิา 
สํานักวชิาวิทยาศาสตร 
102105 เคมีอินทรีย               3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry) 
วิชาบังคับกอน : 102103 เคมี 2 หรือ 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย ไฮโดรคารบอน สารปโตรเคม ี สารอินทรีย
แฮไลด แอลกอฮอล แอลดิไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและเอมนี สเตริโอไอโซเมอริซมึ 
 
102111 เคมีพื้นฐาน 1              4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry 1)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอเิล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปรมิาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง    
สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนศาสตรเคม ี

  
102112 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1             1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry  Laboratory 1)  
วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคูกัน 
 การทดลองในหองปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการทําปฏิบัติการเคม ี
สมบัติของแกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส 
จลนศาสตรเคมี และปฏิกิริยาเคมแีบบตางๆ 
 
103101 แคลคูลัส 1                        4(4-0-8) 
 (Calculus 1)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธ  การประยุกตของอนุพันธ  ฟงกชันผกผนั  อินทิกรัล
จํากัดเขต  และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
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103104 สถิตเิบื้องตน              3(3-0-6) 
 (Introduction to Statistics)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนาและสถิติอนมุาน  การแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโนมสูสวนกลางและการวัดความแปรผนั ทฤษฎเีบ้ืองตนของความนาจะเปน  
การแจกแจงความนาจะเปนแบบเต็มหนวย  การแจกแจงแบบปกติ  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง  การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ การทดสอบโดยใชไค-สแควร 
 
104101 หลักชีววิทยา 1              4(4-0-8) 
 (Principles of Biology I) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักเกณฑทางชวีวิทยา การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต พลังงานกับชีวิต 
หลักการถายทอดกรรมพันธุ วิวัฒนาการ โครงสรางระบบนเิวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
104102 ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1             1(0-3-0) 
 (Principles of Biology Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 104101 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคูกัน 
 การทดลองตางๆ ทางชีววิทยาเพื่อเสรมิประกอบความรูในวิชาหลักชีววิทยา 

 
105103 ฟสิกสทัว่ไป               4(4-0-8) 
 (General Physics) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบหมุน การอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม  คลื่นและ
คลื่นเสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล ไฟฟาสถิตและความจไุฟฟา  
กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา สนามแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา ทัศนศาสตรเชิงกายภาพ  อะตอม
โมเลกุลและนิวเคลียส  กัมมันตภาพรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลยีรและการใชประโยชนในทางสันติ 
 
105193 ปฏิบตัิการฟสกิสทั่วไป               1(1-3-0) 
  (General Physics Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 105103 ฟสิกสทั่วไป  หรือเรยีนควบคู 
 การทดลองตาง ๆ ทางฟสิกสที่สนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกสทั่วไป 
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109201 ชีวเคมี               4(4-0-8) 
 (Biochemistry) 
วิชาบังคับกอน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 102105 เคมีอนิทรยี 
 ศึกษาคารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปด เอนไซม กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร 
รวมทั้งเลือดและการยอย 
 
109204 ปฏิบตัิการชวีเคมี              1(0-3-0) 
 (Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 102201 ชีวเคมี หรือเรยีนควบคูกบั 102201 ชีวเคมี 

ปฏิบัติการทดลองตาง ๆ ทางชีวเคมี เพ่ือเสริมและประกอบความรูในวิชาชีวเคม ี         
 

114101 วิทยาศาสตรการกีฬาเบือ้งตน            3(3-0-6) 
 (Introduction to Sports Science) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ประวัติและความเปนมาของวิทยาศาสตรการกีฬา พัฒนาการของการกีฬาจากอดีตถึง
ปจจุบัน องคความรูที่เปนพหุวิทยาการที่เกีย่วของกับวิทยาศาสตรการกีฬา เชน กายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร โภชนาศาสตร จิตวิทยา และเทคโนโลยีการกีฬา  ผลกระทบของ
วิทยาศาสตรการกีฬาตอการเลนกฬีาเพ่ือการแขงขัน และการออกกาํลังกาย 

 
114102 ทักษะและวิทยาศาสตรการกฬีาประเภททีม            3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of Team Sports) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทักษะเบือ้งตนของการเลนกฬีาประเภททมี เชน รักบี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล ตะกรอ ฮ็อคกี้ แฮนดบอล เบสบอล ซอฟทบอล คริกเกต การประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลนกีฬาประเภททมี การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การเสีย่งตอการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเลนกฬีา อุปกรณกีฬาและการดูแล
รักษา กติกา และมารยาทในการแขงขัน  
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114103 ทักษะและวิทยาศาสตรการกฬีาประเภทแรกเกต็           3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of  Racket Sports)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทักษะเบือ้งตนของการเลนกฬีาประเภทตีกระทบ เชน เทนนิส แบดมินตัน ปงปอง 
กอลฟ สควอช เปนตน การประยกุตหลักการทางวิทยาศาสตรการกฬีาเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ
เลนกีฬาประเภทแร็กเกต การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงตอการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬา อุปกรณกีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแขงขัน  
 
114104 ทักษะและวิทยาศาสตรการกฬีากรฑีาประเภทลู           3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of Track Athletic) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทักษะเบือ้งตนของการเลนกรีฑาลูประเภทตาง ๆ เชน การวิ่งระยะส้ัน ระยะกลาง  
ระยะไกล และการว่ิงขามรั้ว เปนตน การประยกุตหลักการทางวิทยาศาสตรการกฬีาเพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธภิาพการเลนกีฬาประเภทลู การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
และความปลอดภยัในการเลนกฬีา อุปกรณกีฬาและการดแูลรกัษา กติกา และมารยาทในการแขงขัน  

 
114105 ทักษะและวิทยาศาสตรการกฬีาทางนํ้า            3(1-6-2) 
 (Skills and Sports  Science of Aquatic sports) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 ทักษะเบือ้งตนของกีฬาทางน้ํา เชน วายน้ําและดําน้ํา เปนตน การประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการเลนกีฬาทางน้ํา การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การเสีย่งตอการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเลนกฬีา อุปกรณกีฬาและการดูแล
รักษา กติกา และมารยาทในการแขงขัน รวมทั้งการชวยชีวิตคนตกน้ํา 

 
114106 ทักษะและวิทยาศาสตรการกฬีาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ          3(1-6-2) 
 (Skill and Sports Science of Rhythmic Activities) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทักษะเบือ้งตนของการเลนกฬีาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ เชน การเตนแอโรบิค 
ลีลาศ เปนตน หลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือนํามาประยุกตใชกับกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงตอการบาดเจ็บและความปลอดภัย
ในการเลนกฬีา อปุกรณกีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแขงขัน  
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114107 กายวิภาคศาสตรและสรรีวทิยาพื้นฐาน 1            4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology I) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐานทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา โดยเนนศึกษาโครงสรางและ
การทําหนาที่ของระบบประสาท โครงสรางและกลามเนือ้ และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกบัเนื้อหา 
 
114201 กายวิภาคศาสตรและสรรีวทิยาพื้นฐาน 2            4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology II) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ความรูพ้ืนฐานทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา โดยเนนศึกษาโครงสรางและ
การทําหนาที่ของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุมกนั ระบบยอยอาหาร ระบบไต 
ระบบตอมไรทอ และ ระบบสืบพันธุ และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนือ้หา 
 
114202 สรีรวทิยาของการออกกําลังกาย             4(4-0-8)
 (Physiology of Exercise) 
วิชาบังคับกอน : 114107 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาพื้นฐาน 1 และ  
  114201 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาพื้นฐาน 2 
 หลักพ้ืนฐานของสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย พลังงานที่ใชในการออกกําลังกาย 
และผลของการออกกําลังกายในขณะออกกําลังกายตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย ไดแก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบกลามเนื้อ
และกระดูก ระบบฮอรโมนและระบบสืบพันธุ การปรับตัวตอสิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิ (ความ
รอน ความเย็น) การขึ้นไปที่สูง การดําน้ํา เปนตน  ปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอการ
ทํางานของระบบตาง ๆ และสมรรถภาพของรางกาย 
 
114203 ชีวกลศาสตรและการเคลื่อนไหวทางการกีฬา            4(4-0-8) 
 (Biomechanics and Motor Movement in Sports)    
วิชาบังคับกอน : 114107 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาพื้นฐาน 1 
 หลักการทางชีวกลศาสตรที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวและเคลือ่นที่ของรางกายมนุษย 
การทํางานของกระดูก ขอตอและกลามเนื้อในการทรงทาและการเคลื่อนไหวของรางกายขณะ
ออกกําลังกายและเลนกฬีา หลักการและกระบวนการเรยีนรูทักษะและกลไกในการเคลื่อนไหว  
ข้ันพ้ืนฐาน ปจจยัตางๆ ที่มีผลตอการเพ่ิมทักษะในการเคลื่อนไหวสําหรับการออกกาํลังกายและ
การเลนกีฬา การใชหลักการทางการยศาสตรในการออกแบบและการเลือกใชอปุกรณกีฬาและ
อุปกรณการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย สัดสวน และขอจํากัดของมนุษย มีการศึกษา
นอกสถานที ่
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114204 ปฏิบตัิการชวีกลศาสตรและการเคลื่อนไหวทางการกีฬา           1(0-3-0) 
 (Biomechanics and Motor Movement in Sports Laboratory)   
วิชาบังคับกอน : 114203 ชีวกลศาสตรและการเคลือ่นไหวทางการกฬีา หรือเรยีนควบคูกัน       
 ปฏิบัติการเพื่อเสริมประกอบความรูในวิชาการเรียนรูกลไกการเคลื่อนไหวชีวกลศาสตร
และการยศาสตรทางการกีฬา ซึ่งเกี่ยวของกับกลไกในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของรางกาย
มนุษย การวัดและประเมินกําลังของกลามเนื้อและชวงของการเคลื่อนไหวของขอตอ            
การวิเคราะหทาทางการกีฬาเพ่ือชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายหรือการเลน
กีฬาและการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทตาง ๆ 
 
114205 โภชนศาสตรการกีฬา              3(3-0-6) 
 (Sports Nutrition) 
วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 109201 ชีวเคมี  
 ความรูพ้ืนฐานทางดานอาหาร เชน พวกคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร 
วิตามินและน้ําทีม่ีผลกระทบตอรางกายในภาวะปกติ ขณะออกกําลังกาย และเพ่ือการแขงขันของ
บุคคลในแตละวัย การประเมนิภาวะทางโภชนาการและปจจัยทีม่ีผลตอโภชนาการ 
 
114206 ปฏิบตัิการโภชนศาสตรการกฬีา             1(0-3-0) 
 (Sports Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ 114205 โภชนศาสตรการกีฬา  
             หรือเรียนควบคูกัน                                         
 การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อเสริมความรูในวิชาโภชนศาสตรการกีฬา                             

 
114207 อุปกรณที่ใชในการกีฬาและการออกกําลังกาย            3(3-0-6)  
 (Sports and Exercise Equipments) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการทํางานของอุปกรณกฬีา เชน ลูกฟุตบอล ลูกขนไก  ลูกกอลฟ แรกเก็ต ไมตี 
จักรยาน หลักการทํางานของอุปกรณเสริมการเลนกีฬาเชน รองเทากีฬา ถุงมอื สนบัเขา หมวก
กันลม หลักการทํางานของอุปกรณออกกําลังกาย เชน เครื่องน้ําหนัก จักรยานออกกําลังกาย 
หลักการทํางานของเครือ่งมอืตรวจวัดทดสอบรางกาย เชน เครื่องวัดความจุปอด เครือ่งวัดอัตรา
เตนหัวใจ การเลือกซื้อเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมและถูกตองตามหลักการวิทยาศาสตร การกีฬา 
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114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล           4(3-3-6) 
 เพื่อสุขภาพและการแขงขัน 

(Physical Fitness Testing and Assessment for Health and Competition) 
วิชาบังคับกอน : 114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย               
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายทางดานความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนือ้ 
ความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ การวัดไขมันในรางกาย ความคลองแคลว
วองไว และการยืดหยุน เปนตน หลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักกฬีา รวมทั้งการ    
ประเมินผล 

 
114222 หลักการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6)  
 (Principle of Exercise for Health)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใหเหมาะสมตอเพศ วัยและระดบัศักยภาพทางกาย
ของบุคคล เชน ในประเด็นของความหนักในการออกกําลังกาย ระยะเวลาและความถี่ในการ  
ออกกําลังกาย เปนตน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและการผอนคลายในรูปแบบตาง ๆ เชน 
การเดิน ว่ิง ข่ีจักรยาน วายน้ํา กระโดดเชือกและอื่น ๆ เพ่ือการสรางเสริมสมรรถภาพ เปนตน 
การเสี่ยงตอการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย  
 
114321 จิตวิทยาการกฬีา               3(3-0-6) 
 (Sports Psychology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความเปนมาและความสําคัญของจิตวิทยาการกีฬา หลักการจิตวิทยาการกีฬา ปจจัยที่
มีผลกระทบตอสมรรถภาพของการเลนกีฬาทั้งในระหวางการฝกซอมและการแขงขัน เชน ความ
วิตกกังวล แรงจูงใจ สมาธิ ความเชื่อมั่น ความประหมา ความตื่นเตน ความโกรธ และความหดหู 
เปนตน เทคนิคในการควบคุมจิตใจ อารมณ และการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักกฬีา 
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114322 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและการฝกเพื่อสุขภาพ          4(2-6-4)   
 และการแขงขัน 
 (Exercise Prescription and Training for Health and Competition) 
วิชาบังคับกอน : 114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพ่ือสขุภาพ 
                                    และการแขงขัน                                                                          
 การใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬาในการจัดโปรแกรมเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย
เพ่ือใหสอดคลองกับผลทดสอบสมรรถภาพและศักยภาพทางกายของแตละบุคคล เพ่ือใหเกิด  
ผลดีตอสุขภาพหรือเพ่ือการแขงขัน รวมทั้งหลักการฝกแบบตางๆ เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ 
ความ แข็งแรง ความอดทน ความเร็วและกําลังของกลามเนื้อ 
 
114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา              4(3-3-6) 
 (Sports Injuries) 
วิชาบังคับกอน : 114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
 ความหมาย ขอบขาย และชนิดของการบาดเจ็บที่เกิดจากการเลนกีฬา หลักในการ
ประเมินการบาดเจ็บหรือวินจิฉัยเบ้ืองตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักในการใชเครื่องปองกัน 
การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายภายหลังการบาดเจ็บและปฏิบัติการที่เกีย่วของกับเนื้อหา 

 
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา                        3(3-0-6) 
 (Social  Psychology in Sports) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทฤษฎีและปรัชญาทางการกีฬา จิตวิทยาสังคมกับการกีฬา การใชกีฬาขับเคลื่อน
สังคม พฤติกรรมบุคคลและสังคมที่สัมพันธกับกฬีาทั้งในดานบวกและดานลบ เชน ความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ ความฮกึเหิม ความกาวราวของผูเลนและผูชม การเสพติดกีฬาผาน    
สื่อสารมวลชน กีฬากับปญหายาเสพติด กีฬากับการพนัน กีฬากบัพฤติกรรมกลุมของวัยรุน  
กีฬาบําบัด การพัฒนาลักษณะนสิัยที่พึงประสงคดวยกีฬา เชน การเปนผูนํา การเสียสละ การรู
แพรูชนะรูอภัย การมีวินัย การรูจกัแบงเวลา 

 
114325 กายภาพบาํบัดทางการกีฬา               3(2-3-4) 
 (Physical Therapy in Sports Science) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐาน ขอบขาย หลักการและวิธีการทางกายภาพบําบัดที่เกี่ยวของกบัการ
กีฬา การนําวธิีการจัดการทางดานกายภาพบําบัดมาประยุกตใชในการปองกัน รกัษา สงเสริม 
และฟนฟูสภาพของนักกีฬา และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
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114326 ยาและสารกระตุนในการกีฬา             3(3-0-6) 
 (Drugs and Doping in Sports)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 หลักการยากับการกีฬา ชนิดของยา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปจจัยทีม่ผีล
ตอประสิทธภิาพของยา ผลขางเคียงของการใชยา ยาทาภายนอก ยาสูดดม ยารับประทานที่  
นักกีฬาสามารถใชไดดวยตนเอง ยาที่ตองไดรับคําแนะนําจากแพทย ความรูเกี่ยวกบัปญหาสาร
เสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดที่หามใชกับนักกีฬา สารตองหามและสารกระตุนทางการ
กีฬา สมุนไพรทีม่ีผลตอสมรรถภาพทางกายและจติใจของนักกฬีา 

 
114327 โภชนศาสตรเพือ่สุขภาพและการปองกัน             3(3-0-6) 
  (Nutrition for Health and Prevention) 
วิชาบังคับกอน : 114205 โภชนศาสตรการกีฬา   
 โภชนศาสตรเพ่ือสุขภาพและการปองกัน เกีย่วของกับความรูความเขาใจดานอาหาร
และโภชนาการในการเสริมสรางสุขภาพในแตละชวงชีวิต การเลือกอาหารที่ดีมีประโยชนเพ่ือ   
สุขภาพและปองกันโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไมติดตอเรือ้รัง เชน โรคอวน เบาหวาน       
ความดันสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคมะเร็ง นักศึกษาไดเรียนรูความสัมพันธของ
อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพและการปองกันการเกิดโรคดังกลาว และสามารถนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
114328  การบรหิารกายและจติตามแนวปรชัญาตะวันออก           3(1-6-2) 
 (Well Being of Body and Mind in Eastern Philosophy) 
วิชาบังคับกอน : 114222 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิตตามภมูิปญญาตะวันออกในรูปแบบตาง ๆ 
เชน โยคะ ไทเกก ช่ีกง ฤาษีดัดตน รวมทั้งรูปแบบการออกกําลังกายตามภูมิปญญาทองถิน่ เชน 
การรําไมพลอง การเตนรําพ้ืนเมอืง การชวยแกไขปญหาสุขภาพและการฟนฟูสภาพรางกาย 
 
114329 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา              2(1-3-2) 
 (Massage for Health and Sports) 
วิชาบังคับกอน : 114325 กายภาพบําบัดทางการกีฬา 
 ทฤษฎี ความหมาย หลักการ และขอบขายของการนวดเพื่อสขุภาพและการกีฬา   
การไดมาซึ่งความรูและทักษะในแนวคิดพ้ืนฐานและเทคนิคตาง ๆ ของการนวดเพื่อการกีฬาและ
ประโยชนที่ไดรับจากการนวด รวมถึงการประยุกตการนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อใชใน    
นักกีฬา และฝกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
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114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด             3(3-0-6) 
 (Sports Management and Marketing) 
วิชาบังคับกอน : 202309  องคการและการจัดการ 
 หลักการและวิธีการบริหารจัดการทางดานการกีฬาและการตลาด การบริหารจัดการ
ทางดานบุคลากร การเงิน สิทธิประโยชน การประชาสัมพันธ รวมทั้งโปรแกรมการตลาด       
ดานกีฬา 
 
114331 วิทยาศาสตรการกีฬาในการฝกสอนกีฬา            4(4-0-8) 

(Sports Science for Coaching) 
วิชาบังคับกอน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา และ  
  114203 ชีวกลศาสตรและการเคลือ่นไหวทางการกฬีา  
 หลักการเบื้องตนในการฝกสอนทกัษะกีฬาใหแกบุคคลในเพศและวัยตาง ๆ เพ่ือใหได
ประสิทธผิลการฝกสอนสูงสุด กระบวนการเรยีนรูของมนุษย การรบัรูกับการฝกทักษะกีฬา การ
วางแผนการฝกสอน หลักการสื่อสาร การใชสื่อและเทคโนโลยีการสอนในการฝกสอน การใช   
ตัวอยางบุคคลในการฝกสอน การเก็บสถิติและการประเมินผล การบริหารจัดการนักกีฬาและทมี
กีฬา หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการฝกสอนกีฬาบุคคลและกีฬาทีม การวางแผนและการ
จัดโปรแกรมการฝกซอม การเก็บตัวขณะฝกซอมและการเตรยีมตัวเพ่ือการแขงขัน 
 
114332 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ            4(4-0-8) 
 (Exercise Prescription for Health) 
วิชาบังคับกอน : 114222 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายใหเหมาะสม ตามลักษณะของเพศ วัย และ        
น้ําหนักตัว ขอจํากัดในการออกกําลังกาย การเสี่ยงตอการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ          
ออกกําลังกาย การบูรณาการโปรแกรมการออกกําลังกายกับพฤติกรรมการดํารงชีวิตและ    
พฤติกรรมการบรโิภค เพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองครวม การนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตรการ
กีฬาและกฬีาเวชศาสตรมาประยุกตใชในการสงเสรมิสุขภาพ ปองกันปญหาสุขภาพและโรคที่
เกี่ยวของกับการขาดการออกกําลังกาย การชวยแกไขปญหาสุขภาพและการฟนฟูสภาพรางกาย 
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114333 พฤตกิรรมสุขภาพในชีวติประจาํวัน              3(3-0-6) 
 (Health Behavior in Lifestyle) 
วิชาบังคับกอน : 114323  จิตวิทยาสังคมกีฬา 
 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวของกับพฤติกรรมและปจจยัทางสังคมทีเ่ปนปจจัยเหตุและมีผล
ตอสุขภาพ คุณภาพชีวิต เปนการพัฒนาและผสมผสานของสังคมและวฒันธรรม จิตวิทยาสังคม 
ที่สะทอนพฤติกรรมของมนุษยที่สมัพันธกับสุขภาพและการเจ็บปวย การประยุกตใชความรูดานนี้
จะเปนความเขาใจความสัมพันธของกายและจิต การปรบัพฤติกรรมในการดํารงชีวิต และ
นํามาใชในบริบทของการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง เชน การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธทีไ่ม
ปลอดภัย เปนตน รวมทั้งความเขาใจในการสรางเสริมพฤติกรรมสขุภาพ 
 
114334 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตรการกีฬา            2(1-3-2) 
 (Research Methodology in Sports Science) 
วิชาบังคับกอน : 103104  สถิติเบ้ืองตน 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา ลําดับข้ันตอนของ
การทําวิจยั การเลือกหัวขอ การสุมตัวอยาง การเลือกใชเครือ่งมือในการวิจยัทางวิทยาศาสตร
การกีฬา การต้ังสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหและการเขยีน
รายงานวิจัย 
 
114421 กีฬากบัการทองเที่ยวและนันทนาการ                  3(3-0-6) 
 (Sports Tourism and Recreation) 
วิชาบังคับกอน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา 

การนําเอาความรูทางดานกีฬาและนันทนาการมาประยุกตใชรวมกับการจัดการ    
ทองเที่ยวใหกับกลุมนักทองเที่ยว เชน กอลฟ เรือแคนู ดําน้ํา ปนเขา เดินปา เปนตน หลักการ
และวิธีการใหความรูทางดานแหลงธรรมชาติ ประวัติศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 
การเสี่ยงตอการบาดเจ็บในการกีฬา อุปกรณและการใช รวมทั้งวิธีการในการปองกันอันตรายที่
อาจเกิดข้ึน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักการนันทนาการเพื่อสุขภาพอนามัย เทคนิคการ
จัดนันทนาการใหกลุมคนในวัยตางๆ หลักและวิธีการเปนผูนํากลุมที่ดีและมีประสิทธิผล  

 
114422 การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ            4(4-0-8) 
 (Exercise for Special Populations) 
วิชาบังคับกอน : 114222 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และ  
  114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
 หลักการและวิธีการในการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายใหกับบุคคลกลุมพิเศษ เชน 
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ โรคความดันโลหิตสูง หญิงต้ังครรภ ผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ เปนตน 
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114423 การจัดศูนยกีฬาเพื่อสุขภาพเพือ่การแขงขันและการจัดการสปา          3(3-0-6) 
 (Facilities in Sports, Exercise for Health, Competition and Spa Management) 
วิชาบังคับกอน : 114207 อุปกรณที่ใชในกีฬาและการออกกําลังกาย 
 หลักการจัดสถานที ่ อุปกรณกีฬาและอุปกรณออกกําลังกายใหเหมาะกับการใชงาน   
ไมวาจะเปนทางดานสุขภาพหรือการแขงขัน แสง สี เสียง ในสถานกีฬา หลักการออกแบบ
สนามแขงขันสําหรับกีฬาประเภทตางๆ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษา   
การปองกนัการบาดเจบ็และอุบัติเหตุในสถานกฬีา หลักการและวธิีการบริหารจัดการทางดานสปา
รวมทั้งอุปกรณและการตกแตงสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที ่
 
114430 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือการแขงขันในระดับสากล                               3(1-6-2) 

(Sports Science for International Competition) 
วิชาบังคับกอน : 114202 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย และ  
  114203 ชีวกลศาสตรและการเคลือ่นไหวทางการกฬีา 

การศึกษาเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเลนกีฬาประเภทที่มีการจัดแขงขันในระดับ
สากล โดยเฉพาะชนิดกีฬาที่สอดคลองกับสภาพรางกายของนักกีฬาไทยที่มีขนาดเล็กกวา
ชาวตะวันตก การฝกทักษะการเลนกีฬา แผนและวิธีการเลนกีฬาในลักษณะทั่วไป แผนและ
วิธีการเลนที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของคูแขงขัน การแกปญหาและการปรับแผนและวิธีการ
เลนในระหวางการแขงขัน กติกาและการใชประโยชนจากกติกา การพัฒนาสมรรถภาพทาง
รางกายในกรณีที่มีอุปกรณชวยและไมมีอุปกรณชวย การประยุกตใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
การกีฬา เชน กีฬายกน้ําหนัก  กีฬายิงธนู  กีฬาเรือพาย/เรือกรรเชียง  กีฬาเรือใบ/เซลบอรด  
กีฬากระโดดน้ํา  กีฬาวิ่งทน เดินทน กีฬาเทควันโด กีฬายูโด กีฬายิมนาสติก เปนตน 
 
114481 สัมมนา                1(0-1-0) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี  
 นักศึกษานําเสนอขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการกฬีา การแสดงความคิดเห็นและ    
รับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ในการประชุมสมัมนา 
 
114482 โครงงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพและการแขงขัน        2  หนวยกิต  
 (Sports Science for Health and Competition Project) 
วิชาบังคับกอน : 114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย และ 103104 สถิติเบ้ืองตน 
 โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจและเปนประโยชนสําหรับงานทางดานวิทยาศาสตร   
การกีฬาเพ่ือสุขภาพและการแขงขัน ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยผูสอนมอบหมายให
นักศึกษาทํา และนักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานพรอมกับสงรายงานฉบับสมบูรณ 
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114490 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-2) 
 (Pre – cooperative education) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกจิศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศกึษา 
ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐาน และเทคนคิในการสมคัรงานอาชีพ 
เชน การเลอืกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานทีจ่ําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนคิการนาํเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 

114491 สหกิจศึกษา        5  หนวยกติ 
 (Cooperative education) 
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปที่ 4 และ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา                    
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็มเวลาในสถานประกอบการ 
หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การกีฬาแหงประเทศไทย ศูนยสุขภาพ เปนตน และทํางาน
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการนั้น ๆ จนครบ 1 ภาคการเรยีน            
สหกิจศึกษา โดยในขณะทํางานจะอยูภายใตการควบคุมดูแล และการประเมนิผลของนายจาง
และคณาจารยในสาขาวิชา เมื่อเสรจ็สิ้นการปฏบัิติงานแลวนักศกึษาจะตองสงรายงานวิชาการ
และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี            8 หนวยกติ  
 
       
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


