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ปีท่ี ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
 
 
 
1 

GE.100  ENGLISH FOR COMMUNICATION 
GE.101  THAI FOR COMMUNICATION 
GE.121  WAYS OF KASEM 
GE.146  APPLICATION OF CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 
GE.15x 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
SS.102  INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
1(0-2-2) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

GE.110  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
GE.102  THAI USAGE FOR CREATION 
GE.123  LAW FOR DAILY LIFE    
GE.141  CONTEMPORARY MATHEMATICS 
GE.131  ART OF LIFE DEVELOPMENT 
SS.103  FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY 
SS.104  BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวม 17 รวม 19 
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GE.142  ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
GE.143  APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
SS.205  BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
SS.210  PHYSICAL FITNESS TESTING 
SS.209  ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  
SS.221  PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH 
SS.231  SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS 

2(2-0-4) 
2(1-2-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

GE.145  APPLICATION OF PHYSICS IN EVERYDAY LIFE 
SS.206  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICINE  
SS.208  SPORTS PSYCHOLOGY 
SS.207  SPORTS NUTRITION 
SS.222  PHYSICAL FITNESS CONDITIONING 
SS.232  SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 
SS.223  GROUP EXERCISE TRENDS 1  

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 รวม 18  18 
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SS.324  SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS 
SS.325  NUTRITION FOR HEALTH    
SS.326  EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  
SS.333  PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 
SS.335  SCOUTING AND GAME ANALYSIS  
SS.311  GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

2 

SS.334  METHODS OF SPORTS PERFORMANCE AND TRAINING 
SS.336  SPORTS ANALYTICS 
SS.341  STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR 
SPORTS SCIENCE 
SS.312  SPORTS TECHNOLOGY  
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2 
2 
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SS.437  SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
SS.442  LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS 
SS.443  SPORTS SCIENCE PROJECT   
SS.445  THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS 

TO THE PROFESSIONAL CAREER 
SS.xxx  SPECIFIC ELECTIVE 
XX XX  FREE ELECTIVE 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
0(0-0-4) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา 10 หน่วยกิตบังคับเรียน 4 รายวิชา ดังนี้ 

 ศท.101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 
 GE 101 THAI FOR COMMUNICATION 
  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาส าหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความ กลวิธี
การพูดตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียนความเรียง การเขียนรายงาน                   
ทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ 
 
 ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์       2(2-0-4) 
 GE 102 THAI USAGE FOR CREATION 
  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์  
เชิงลึก การวิจารณ์ การวิพากษ์คุณค่าจากการรับสารและการส่งสารทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การพูดและ             
การเขียนอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 
 ศท.100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 GE100 ENGLISH FOR COMMUNICATION  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เ พ่ือการสื่ อสารในชี วิ ตประจ าวัน                               
ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอ่าน และการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 ศท.110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
 GE 110 ENGLISH FOR DAILY LIFE  

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            
ในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิคการอ่านและการเขียน
เชิงวิชาการ 

 
(1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา ดังนี้ 

 ศท.121 วิถีแห่งเกษม                3(3-0-6) 
 GE 121 WAYS OF KASEM 
 พ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สู่นักปฏิบัติ              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส บทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต      3(3-0-6) 
 GE123 LAW  FOR  DAILY LIFE    
   ความหมาย บทบาท ความส าคั  ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคล



ทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทาง
กฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ข้ันพ้ืนฐานของพลเมือง 
  

(1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิตบังคับเรียน 1 รายวิชา ดังนี้ 
 ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต              3(3-0-6) 
 GE 131 ART OF LIFE DEVELOPMENT    
  การก าเนิดของชีวิตมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและเป้าหมาย               
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และ
การแก้ปั หาชีวิต สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข และดุลยภาพแห่งชีวิต 
 

(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชาดังนี้ 

 ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย         2(2-0-4) 
 GE 141 CONTEMPORARY MATHEMATICS 
  หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บั ชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิด
ภาระดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต การใช้สมการแก้ปั หาในชีวิตประจ าวัน การค านวณเปอร์เซ็นต์ ประเภท           
ต่าง ๆ ในราคาสินค้า การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ การค านวณภาระภาษี การค านวณและการตรวจสอบ
เอกสารเงินเดือน การตรวจสอบภาระทุนจ านองและดอกเบี้ยการประกันภัย การค านวณพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่าง ๆ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันอื่น ๆ 
 
 ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน      2(2-0-4) 
 GE 142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปั หาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขเพ่ือโลก
ยั่งยืน การควบคุมและก าจัดมลพิษ การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ให้เลือกเรียนอีก 3  รายวิชา ดังนี้ 
 ศท.140 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 140 APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 
  สถิติและข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวัดการกระจายของข้อมูล สถิติกับการตัดสินใจ สมมติฐานและ              
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย                 
การวิเคราะห์ผลส ารวจความคิดเห็น ปั หาที่ต้องใช้สถิติ สถิติกับการแก้ปั หา 
 
 
 



 ศท.143 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-4) 
 GE 143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูล การสร้างภาพกราฟฟิก การตัดต่อ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การท างาน และนันทนาการ 
 
 ศท.144 สุขภาพเพ่ือชีวิต  2(2-0-4) 
 GE 144 HEALTH FOR LIFE  
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับการป้องกันโรค  
การสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม อนามัยสิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ทางเลือก 
 
 ศท.145 การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 145 APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY LIFE  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสารและสถานะของสสาร ระบบหน่วยระหว่างชาติ ธรรมชาติของแรง
และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กลศาสตร์ภาคของไหล                
คลื่น ความร้อนและบรรยากาศรอบตัวเรา เสียงกับการได้ยิน ธรรมชาติของแสง ไฟฟ้าและการสื่อสาร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 ศท.146 เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 GE 146 APPLIED CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE   
  ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความส าคั  ผลกระทบ            
ของเคมีกับการด าเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจ าวัน การใช้งานและการวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องส าอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับแลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
  

ศท.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์      2(2-0-4) 
GE 147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ความสาคั ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ ระบบสุริยะ 
ระบบดาวฤกษ์ ระบบกาแล็กซี่ เอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ โลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
อุทกภาคและสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสั  าณเตือนภัย
จากธรรมชาติ ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม 
 

ศท.148 การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์     2(1-2-6) 
GE 148 STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS 

  ฟังก์ชัน ฟังก์ชันก าลัง ฟังก์ชันลอก กาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆ    
ในชีวิตประจ าวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริก และการประยุกต์ใช้ จ านวนเชิงเส้น รูปแบบของโพลาร์                 



ของจ านวนเชิงเส้น เวกเตอร์และการประยุกต์ใช้เวกเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ระบบอสมการเชิงเส้นและ                    
การประยุกต์ใช้ 
 

(1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ       1(0-2-2) 
 GE 152 RECREATIONAL ACTIVITIES 
  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่า
ของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และคุณสมบัติของผู้น า
กิจกรรมนันทนาการ 
 
 ศท.153 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว       1(0-2-2) 
 GE 153 ARTS OF SELF DEFENSE 
  ศึกษาความหมาย ความมุ่ งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว                
การฝึกศิลปะป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม หลักการและทักษะการป้องกันตัวจากการถูกท าร้าย 
ทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง วิธีการแก้ไขและป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 
 ศท.155 ลีลาศ         1(0-2-2) 
 GE 155 BALLROOM DANCING 
  ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การฝึกลีลาศ
จังหวะต่างๆ การประยุกต์ใช้ลีลาศเพ่ือการเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
 

ศท.156 โบว์ลิ่ง         1(0-2-2)  
GE 156 BOWLING  

ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาทักษะเบื้องต้นเทคนิคการเล่นโบว์ลิ่งเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกามารยาท ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการเล่นโบว์ลิ่ง 
 

ศท.157 ว่ายน้ า          1(0-2-2)  
GE 157 SWIMMING  

  ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาหลักการและวิธีการว่ายน้ าในท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  
ท่าผีเสื้อ ท่ากบ การว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกามารยาท                   
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการว่ายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 



(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 95 หน่วยกิต 
(2.1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 

           วก.101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา     3(3-0-6) 
 SS.101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงาน โอกาสในงานอาชีพโดยตรงและ            
สายอาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นในสาขาสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การโค้ช
กีฬา นันทนาการศาสตร์ การจัดการและเทคโนโลยีทางการกีฬา 
  General knowledge of sports science; career path and other related professions; 
fundamental knowledge in sports physiology, sports psychology, sports pedagogy, recreation 
science, sports management and sports technology. 
 
 วก.102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี      3(3-0-6) 
 SS.102 INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY  

ความรู้ เบื้องต้นในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจน                   
สิ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมสสารในระดับต่าง ๆกฎของชีวเคมีในการสร้างและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายใน
เซลล์ที่เรียกว่า กระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมการท างานของเอนไซม์ และโคเอนไซม์ ระบบ                 ของ
พลังงานเคมใีนสิ่งมีชีวิต การสลายและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ที่มีความซับซ้อนของสิ่งที่มีชีวิต  
          Introduction in human body about chemical processes in living organisms, including 
control of living matter. The laws of biochemistry govern all living organisms and living cells 
processes. By controlling information flow through biochemical signaling and the flow of 
chemical energy via enzyme-coenzyme catalyzed reactions through metabolism: biochemical processes 
give rise to the complexity of life.  
 

วก.103 เซลล์ชีววิทยาพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 SS.103 FUNDAMENTALS IN CELL BIOLOGY  
           โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและออร์แกแนนล์ของเซลล์ 
ปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การแบ่งตัวและจนถึงการตายในระดับโมเลกุล การค้นคว้าชีววิทยาของเซลล์
ครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว อาทิเช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากหลายๆ               
เซลล์รวมกันอย่าง เช่น มนุษย์ 

The structure and components of the cell, physiological properties, and 
organelles, interactions with their environment, life cycle, division and death at molecular 
level. Cell biology research encompasses varieties of single-celled organisms like bacteria and 
protozoa as well as various specialized cells in multicellular organisms such as human. 
 

วก.104 กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์     3(3-0-6) 
SS.104 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

  พ้ืนฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry
http://en.wikipedia.org/wiki/Organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://en.wikipedia.org/wiki/Catalysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/Life


ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบน้ าเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
  The basics of human anatomy and physiology including anatomical 
terminology; knowledge on structure and functions of the organ systems of human body e.g., 
cells and tissues, skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory, lymphatic, 
immune, digestive, urinary, and reproductive systems.  
 
 วก.205 สรีรวิทยาการออกก าลังกายพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
 SS.205 BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE 
  หลักพ้ืนฐานของสรีรวิทยาการออกก าลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกก าลังกาย ผลของการออกก าลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ 
ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบต่อมไร้ท่อ รวมทั้งปฏิบัติการออกก าลังกายที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆ 
  Principles of exercise physiology; energy used in exercise; factors affecting exercise; 
effects of exercise on changes and adaptation of various physiological systems, e.g., muscular, 
skeletal, nervous, cardiovascular, respiratory, digestive and endocrine systems as well as exercise 
physiology laboratory that related various systems. 
 
           วก.206 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 SS.206 FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE 
  หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความส าคั ของเวชศาสตร์การกีฬาในการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย ปั หา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับการบาดเจ็บทั้งในบุคคล
ทั่วไป เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ การเตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์กีฬา สารต้องห้ามในกีฬาและ
ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
          Principles, meaning, scope, role and importance of sports medicine in sports and 
exercise activities. Problems, cause, type, prevention and basic treatments in sports and 
exercise injuries in general adult, children, female and elderly. Sports medicine team 
preparation and management. Prohibited substances and methods in athletes, and knowledge 
of basic life supports. 
 
 วก.207 โภชนาการการกีฬา       3(3-0-6) 
 SS.207 SPORTS NUTRITION 

  ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการกีฬา ประเภทและคุณค่า             
ของสารอาหารที่ช่วยปรับปรุงและรักษา/คงสภาพ สมรรถนะที่ เหมาะสมที่สุดส าหรับการเล่นกีฬาและ                   
การออกก าลังกาย ผลของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและตัวช่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา                     
ฉลากโภชนาการและการค านวณค่าพลังงานที่ได้รับ บทบาทของนักโภชนาการกีฬา การให้ค าปรึกษาทางด้าน
โภชนาการกีฬา โปรแกรมอาหารส าหรับนักกีฬา และนักโภชนาการประจ าทีมกีฬา   



 Knowledge of dietetics and nutrition for health and sports, types of nutrients and 
their values to enhance and sustain optimal performance for sport and exercise, effects of nutritional 
ergogenic aids and supplementation on physiological changes, nutrition facts labels and dietary 
calories estimation, roles of sports nutritionists, sports nutrition counseling, dietary programs for 
athletes and sports nutrition team. 
 
 วก.208 จิตวิทยาการกีฬา        3(3-0-6) 
 SS.208 SPORTS PSYCHOLOGY 
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือการประยุกต์ใช้พลังจิตเพ่ีอสร้างสมรรถนะทางกีฬาให้สูงขึ้น               
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกีฬา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก 
พฤติกรรม การเรียนรู้ สภาวะทางกาย สิ่งเร้าและความวิตกกังวล ความเครียด ความตื่นเต้น การจัดการความเครียด 
แรงจูงใจ ความตั้งใจ สมาธิ ความร่วมมือในทีมกีฬา และภาวะผู้น า รวมถึงเทคนิคการทดสอบ การวัด และ                 
การประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะในการตั้งเป้าหมาย และสร้างพลังจิตด้วยการฝึกสมาธิ และ                
จินตภาพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางกีฬา 
 Theories of sports psychology to apply psychic power to increase sports performance 
in training and competition. Factors influencing sports performance, e.g., emotion, feelings, behavior, 
learning, perception, physical stimulating issues, stress, anxiety, stress management, motivation, 
attention, meditation, teamwork and leadership,  including technical assessment,  measurement 
and evaluation in sports psychological skills; practical skill training in goal setting and psychic power 
enhancement by meditation and imagery to enhance sports performance.  
 

 วก.209 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
 SS.209 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE  

หลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และ             
ทางกีฬา การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้าน 
การฟัง การอ่าน และการสื่อสาร 

 Principles of English language applicable to real life situations and sports; sports 
science specific training to improve listening, reading and communication skills. 
 
 วก.210 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย      3(2-2-5) 
  SS.210 PHYSICAL FITNESS TESTING 

ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย 
ความส าคั  องค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ วิธีการทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือ              
ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม รวมถึงการแปลผลการทดสอบทางกาย 

 Knowledge and principle of physical fitness testing, meaning, importance, 
components, and types of physical fitness testing, testing methos by using scientific instrument 
in a laboratory and field test including interpretation of testing results. 
 



วก.311 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
SS.311 GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS  

หลักกลศาสตร์พ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง                 
การใช้แรง ความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัน และความสมดุล มาใช้ร่วมกันกับการท างานของกล้ามเนื้อ กระดูก 
และข้อต่อ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการออกก าลังกายและกีฬา 

Basic mechanical in human body movement. The relationship between force 
velocity acceleration momentum and balance connection with musculoskeletal and joint working 
to improvement performance in sports and exercise. 
 

วก.312 เทคโนโลยีการกีฬา        3(3-0-6) 
  SS.312 SPORTS TECHNOLOGY 
 ความหมาย ความส าคั  บทบาท ประเภท และตัวอย่างเทคโนโลยีการกีฬา การประยุกต์ ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้               
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การค้นคว้าและอภิปรายความรู้ข้างต้น 
 Definition, importance, roles, types and examples of sports technology, application 
of science and technology for sports training and competition, knowledge related to sports 
instrument and equipment, searching and discussing related to mentioned aspects.  
 
  (2.2) วิชาชีพ 51 หน่วยกิต 

(ก) กลุ่มการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 17 หน่วยกิต 
วก.221 หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ              3(3-0-6) 
SS.221 PRINCIPLE OF EXERCISE FOR HEALTH  

การประยุกต์ทฤษฏีด้านสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการก าหนดโปรแกรมส าหรับ                  
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ความรู้ เกี่ยวกับพ้ืนฐานในการฝึก หลักการและการเตรียมตัวในการ                
ออกก าลังกายและตัวแปรต่างๆ ในการออกก าลังกาย รวมถึงการพักและการฟ้ืนตัวหลังจากการออกก าลังกาย 
วิธีวิทยาการในการฝึกเพ่ือพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน ความแข็งแรงและก าลังของกล้ามเนื้อ              
ความยืดหยุ่นและประสาทสัมพันธ์ 
  The application of theories in exercise physiology in organizing exercise 
programs for health; knowledge about basis, principles, preparation of training and variables 
of training, including rest and recovery mechanism after exercise. The training methodology to 
increase physical performance in terms of cardiovascular system, muscular endurance and 
strength, power, flexibility and coordination  
 
 วก.222 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย      3(2-2-5) 
 SS.222 PHYSICAL FITNESS CONDITIONING  

องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่มีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยหลักการออกก าลังกาย เพศ อายุ น้ าหนัก รูปร่าง อุณหภูมิ อาหาร 
หลักการฝึกในแต่ละด้าน การวางแผนและวิธีการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 



  Components and factors of physical fitness training that affect performance 
improvement of general people: principle of exercise, sex, age, weight, body size, temperature, 
food, and etc. Physical training principle on each component. Training program and methods 
to enhance physical performance. 
 

วก.223 ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 1 2(1-2-3) 
            SS.223 GROUP EXERCISE TRENDS 1  
  ความรู้ทั่วไป เทคนิค และทักษะเบื้องต้นของการออกก าลังกายกลุ่มด้วยเสียงเพลงในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์และออกแบบการออกก าลังกายด้วยเสียงเพลงขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัย                
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  General knowledge, techniques and basic skills in group exercises via rhythm 
or beat of songs with wide varieties of music styles; analysis and design exercise programs with 
fundamental musical rhythms based on sport science principles.  
 
  วก.324 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
             SS.324 SPORTS INJURY PREVENTION AND BASIC LIFE SUPPORTS   
  การบาดเจ็บทางการกีฬา การประเมินการบาดเจ็บ การจัดการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล  
การบาดเจ็บทางกีฬา รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย พ้ืนฐานและโครงสร้าง
ของโปรแกรมการฟ้ืนฟูและป้องกันการบาดเจ็บ การเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือประเมินสภาพร่างกาย
ขณะและภายหลังการบาดเจ็บทางกีฬา      

Sports injury, injury assessment, injury management, first aid including basic life 
support. Principle of physical rehabilitation, basic and structure of rehabilitation and injury 
prevention training program, methods and instruments selection for physical evaluation during 
and after sports injury. 
 

วก.325 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
SS.325 NUTRITION FOR HEALTH  

  ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโภชนาการกับสุขภาพ ผลของอาหารและโภชนาการ                  
ต่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ 
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น อาหารเสริมสร้างความแข็งแรงและขนาดให้แก่กล้ามเนื้อ ความแข็งแรง 
ของกระดูก การให้อาหารเสริมส าหรับการควบคุมน้ าหนักและเพ่ือมีรูปร่างสมสัดส่วน 

  Relationship between food, nutrition with regards to health, exercise, and 
sports. Food and nutrition to prevent and treatment of chronic diseases e.g. obesity, diabetes 
mellitus, hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, joint diseases. Nutritional 
supplements for muscle and bone strengthening; nutritional management for weight control 
and body shape up. 
 
 



วก.326 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะบุคคล     3(2-2-5) 
SS.326 EXERCISE PRESCRIPTION FOR PERSONAL PROGRAM  

                   การออกก าลังกายเฉพาะบุคคล โดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึกความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกายในด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล 
สามารถวางแผนการฝึกและก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคล                 
ตามเป้าหมายที่ต้องการ การเป็นครูฝึกในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟิตเนส หรือศูนย์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการเป็นผู้น าและให้ค าปรึกษา 

Personal training emphasizing on personalized physical fitness training program 
in cardiovascular system, muscular strength and flexibility; ability to plan and prescribe 
individualized program to achieve different required goals; learning to be effective personal 
trainer in fitness and wellness centers or sports centers, including leaderships and counseling 
skills.  
 

(ข) กลุ่มการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขัน 19 หน่วยกิต 
วก.231 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว 2(1-2-3) 
SS.231 SPECIFIC KNOWLEDGE OF INDIVIDUAL SPORTS 

 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภทเดี่ยว (ได้แก่ เทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ า หรือกีฬาประเภท
เดี่ยวที่เป็นที่นิยมอ่ืนๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การวิเคราะห์และการประยุกต์              
ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและมารยาท                      
ในการแข่งขัน 
 Specific knowledge of individual sports (e.g., tennis, badminton, swimming or 
other popular individual sports) including basic skills, technique, specific training, analysis and 
application of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and 
etiquette in competition. 
 

วก.232 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม 2(1-2-3) 
SS.232 SPECIFIC KNOWLEDGE OF TEAM SPORTS 

 ความรู้เฉพาะทางกีฬาประเภททีม (ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล หรือกีฬา
ประเภททีมที่ เป็นที่นิยมอ่ืนๆ) ประกอบด้วย ทักษะเบื้องต้น เทคนิค การฝึกซ้อม การวิเคราะห์และ                      
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา กลยุทธ์และยุทธวิธีในการแข่งขัน รวมทั้งกติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน 
 Specific knowledge of team sports (e.g., soccer, volleyball, basketball or other 
popular team sports) including basic skills, technique, specific training, analysis and application 
of sports science technology, strategies and tactics in competition; rules and etiquette in 
competition.  
 
          วก.333 หลักการและปรัช าการฝึกกีฬา      3(3-0-6) 
 SS.333 PRINCIPLE AND PHILOSOPHY OF SPORTS TRAINING 



          ความหมาย หลักการ และวิธีการใช้เทคนิคการฝึกและการโค้ชกีฬาในรูปแบบต่างๆ           
การวางแผนโปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬา โปรแกรมการฝึกและการโค้ชกีฬาทั้งก่อนฤดูการแข่งขัน 
ระหว่าง และหลังฤดูการแข่งขัน การประเมินผลโปรแกรมการฝึกและโค้ชกีฬา การวิเคราะห์ขอบข่ายและ
คุณค่าของหลักการและปรัช าในการฝึกและการโค้ชกีฬา โดยอาศัยแนวโน้มของหลักปรัช าในปัจจุบัน 
ศาสตร์และศิลป์ในการฝึกและโค้ชกีฬา  

Definition, principles and types of training and sports coaching techniques; 
planning for training and coaching programs; training and sports coaching programs before, 
during and after competition season; evaluation of training and sports coaching programs. 
Analysis of scope and value of principles and philosophy of sports training and coaching by 
using the trends of current philosophy; sciences and arts in sports training and coaching. 
 

วก.334 กระบวนวิธีการฝึกกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   3(2-2-5) 
SS.334 METHODS OF SPORTS TRAINING AND PERFORMANCE 

การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา และ
หลักการฝึกทางด้านกีฬา เพ่ือน ามาสู่การศึกษารายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบส าคั ในการวางแผน                 
การฝึกซ้อมกีฬา และพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะด้าน เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนากีฬา                 
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการประยุกต์ หลักทฤษฏีของการฝึกสู่การปฎิบัติในกีฬา 
  Application of knowledge in physiology, biomechanics, sports psychology, 
sports nutrition and principle of sports training to study important components in sports 
training program and develop specific sports performance for systematic improvement by 
application of theories into practices in sports. 
 

วก.335 การสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม                      3(2-2-5) 
SS.335 SCOUTING AND GAME ANALYSIS 

 ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนกลับในกระบวนโค้ชกีฬา ปัจจัยหลักในการ                  
ประสบผลส าเร็จของกีฬาประเภทต่างๆภายใต้กรอบของกติกา เทคนิคและแทคติคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การฝึกสร้างทักษะในการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม สรุปผล และป้อนกลับให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
และการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เกม 
 Knowledge, understanding about feedback in coaching process and key success 
factors in various categories of sports within the framework of laws of the game, techniques 
and tactics in training and competition including skill training in scouting and game analysis, 
summarizing and providing feedback to athletes, coaches, and management by using game 
analysis technology. 
 

วก.336 การวิเคราะห์กีฬา        3(2-2-5) 
SS.336 SPORTS ANALYTICS 
  การใช้สถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการประมวลผลการสอดแนมแจงนับและวิเคราะห์เกม 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆของผู้เล่น ปัจจัยแวดล้อม เทคนิค และแทคติค ที่มีผลต่อการแพ้          



- ชนะ การปรับปรุงสมรรถนะของนักกีฬาและทีม การวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน                        การ
ท านายผลการแข่งขัน การบริหารทีมกีฬา การประเมินค่าตัวนักกีฬาที่สอดคล้องกับสมรรถนะ                        
ในการแข่งขัน 
 Application of statistics and data science in processing scouting and game 
analysis data for correlating various variables about players, surrounding factors, techniques 
and tactics influencing game outcomes for training and competition planning, result 
forecasting, team management, and value assessment of players with respect to their 
performance in competition. 
 

วก.437 การวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา      3(2-2-5) 
SS.437 SPORTS PERFORMANCE ANALYTICS 
  การบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์การวิเคราะห์เกม กับองค์ความรู้ทางด้านสมรรถนะ            

ทางกาย จิต และปั  า เพ่ือวิเคราะห์สมรรถเชิงกีฬาเป็นองค์รวม โดยใช้เทคโนโลยีการกีฬาในการสร้าง                  
ความเป็นเลิศทางกีฬา การติดตามตัวแปรสมรรถนะทางกาย จิต และปั  าในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน 
 Integration of body of knowledge in sports analytics with physical, mental and 
intellectual performance for holistic sports performance analytics using sports technology for 
creating sports excellence by tracking physical, mental and intellectual variables during 
training and competition.     
  

 (ค) กลุ่มโครงงานและการฝึกวิชาชีพ 15 หน่วยกิต    
 วก.341 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 

           SS.341 STATISTICS AND RESEARCH METHODOLOGY FOR SPORTS SCIENCE 
สถิติประเภทต่าง  ๆ การค านวณ การแปลผล  และน าไปใช้ ในระเบียบวิธี วิ จั ย                          

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การเลือกหัวข้อวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย อันประกอบด้วยการตั้งสมมติฐาน การสุ่ม
ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแปลผล และการสรุปผล 
  Statistics, its classification, calculation, interpretation and application in 
research methodology in the field of sports science; selection of research and topics; research 
methodology including hypothesis development, randomization, group selection, data 
collection and analysis, interpretation and conclusion. 
 

วก.442 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกีฬา      3(3-0-6) 
SS.442 LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN SPORTS  

  ความหมายของคุณธรรม-จริยธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการกีฬา                   
ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกีฬาและการออกก าลังกายที่สัมพันธ์
กับกฎหมายไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาและสุขภาพ 
พระราชบั  ัติและระเบียบข้อบังคับขององค์กรกีฬา การเจรจาต่อรองสั  าและข้อตกลงด้านการกีฬา 
ลิขสิทธิ์ และการอนุ าโตตุลาการ 



  The meaning of ethics and profession ethics in sports, awareness on 
responsibility, the role of sports and fitness practitioner in relation to the Thai law, civil and 
commercial code, business law related to sports and health, act of parliament and regulation 
related to sports, sports contract negotiation and agreement, rights and arbitration. 
 

วก.443 โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา                       3(1-4-4) 
SS.443 SPORTS SCIENCE  PROJECT 

                      โครงงานเฉพาะเรื่องเป็นการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ปรึกษา
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องท าการศึกษาปั หาทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามขั้นตอนของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงงานที่ท าจะต้องเป็น
โครงงานที่ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลังกายรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและ
เทคนิคนักศึกษาต้องส่งเอกสารประกอบ ผ่านการสอบปากเปล่าและการน าเสนอโครงงาน 

This course is a project-based individual or group study investigation. Students will 
work under the supervision of faculty member(s). Each group must choose to conduct a 
systematic investigation of exercise science problem of its choice in order to analysis and 
design according to the concept and process of sports science.  Project topic must require a 
substantial background in sports science and the application of studied concepts and 
techniques. Students must complete submit formal documentation, and pass the oral 
examination and project presentation of their projects. 
 
   วก.444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-12-12) 

 SS.444 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา                

โดยนักศึกษาต้องน าความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการท างานจริง 
ภายใต้การก ากับดูแลของสถานประกอบการนั้น  โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์และไม่เกิน 16 สัปดาห์ 
และต้องแสดงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วต้องจัดส่ง และ
น าเสนอรายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด  

 Professional experience in a given organization approved by the faculty. 
Student must apply the acquired knowledge and skills in actual working environment for 
at least 12 weeks but at maximum 16 weeks. Written report must be submitted and 
presented in prescribed format at the end of apprenticing period.   
 

วก.445 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและการวางแผนสู่สายงานอาชีพ   0(0-0-4) 
SS.445 THE ACTIVITIES OF SELF-DEVELOPMENT AND PLANNING TOWARDS  

PROFESSIONAL CAREER 
การจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ การส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต ประสบการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม สู่การวางแผนชีวิตและอาชีพ



ได้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียนแล้วต้องมีชั่วโมงสะสม
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง จาก 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และน าเสนอรายงานในรูปแบบตามที่
สาขาวิชาก าหนด 
 The activities integrating knowledge and content, sustainability learning, including 
the ability in finding out their potentiality, selecting and making decision by themselves with 
reasonability and suitability; emphasizing on strengthening soft skill, experience, emotion quotient, 
maturity, legal and ethics, activities in developing soft skill, activities enhancing learning efficiency, 
to planning their lives and career path efficiently. Have activity at least 3 hours per week, a 
minimum of 40 hours of experience is required from 45 hours per semester, presented in 
prescribed format at the end of semester. 
 

 (2.3) วิชาเลือก 8 หน่วยกิต (ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังนี้) 
วก.351 การออกแบบโปรแกรมออกก าลังกายส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ   2(1-2-3) 

             SS.351 EXERCISE PRESCRIPTION FOR SPECIAL POPULATIONS  
การออกก าลังกายเฉพาะบุคคลกลุ่มพิเศษโดยเน้นให้เข้าใจถึงการวางแผนในการฝึก                  

ความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวเฉพาะบุคคล                
โดยสามารถวางแผนการฝึก และก าหนดโปรแกรมออกก าลังกายให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละบุคคลของกลุ่ม
พิเศษ อาทิเช่น ผู้สูงอายุโรคอ้วน ผู้ที่เริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึง การเป็นผู้น าและ 
ให้ค าปรึกษาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวลเนส หรือศูนย์ดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Personal training emphasizing on physical fitness training program in 
cardiovascular system, muscular strength and flexibilities; specific program as medical fitness 
program planning for special people such as older adults, obesity, mild hypertention and 
diabetes mellitus; appropriate training method for special people, including leaderships skill 
and mentoring in fitness and wellness center orhealth care in hospital. 
 
          วก.352  ออกก าลังกายตามกระแสนิยม 2       2(1-2-3) 
 SS.352 GROUP EXERCISE TRENDS 2 

ทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของการเป็นผู้น าการออกก าลังกายกลุ่มที่นิยม วิเคราะห์และ
ออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนรู้สู่การเป็นผู้น า                     
การออกก าลังกายที่นิยมและร่วมสมัย ซึ่งมุ่งหวังในการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ 
ความอ่อนตัวและการทรงตัว    

Basic skills and techniques in leading group exercise; analyzing and designing 
physical activities/exercise program based on sports science principles; learning to be an 
exercise leader of popular and contemporary workout that enhances circulatory, respiratory 
and muscular systems, flexibility and balance. 
 
 วก.353 การนวดทางกีฬา        2(1-2-3) 
 SS.353 SPORT MASSAGE  



หลักการ ทักษะ และเทคนิคการนวดทางกีฬา ผลของการนวดต่อการตอบสนองของร่างกาย 
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามส าหรับการนวด รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ การเลือกเทคนิคการนวดทางกีฬาที่หลากหลาย 
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการทางกีฬาและสุขภาพ   

 Principles, skills and techniques of sport massage; effects of massage on 
physiological responses, indications and contraindications for massage, including professional 
ethics; choices of various massage techniques applicable to sports and health needs.  
   
 วก.354 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3) 
            SS.354 ENGLISH FOR COMMUNICATION IN SPORTS SCIENCE 

 ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ โดยเน้นการฝึกฟังข่าว บทสนทนา และเน้นการอ่าน
บทความด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและฝึกการเขียนรายงานวิจัยและบทความ รวมทั้งการเตรียมตัวสอบ             
เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเรียนต่อ 

Study and practice English skills, listening, news, conversations and reading 
articles on sports science, and practicing in writing articles, including preparation for 
professional experience or further study.  
 

วก.355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬา    2(2-0-4) 
SS.355 INTRODUCTION OF SPORTS BUSINESS MANAGEMENT 

 หลักการในการประกอบการธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจประเภทต่างๆ ลักษณะของอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการออกก าลังกาย แนวคิดและตัวแบบคุณภาพการบริหาร กิจกรรม
หลักในการประกอบการธุรกิจ ได้แก่ การบั ชี การเงิน การตลาด การผลิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                  
เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ และศึกษาปั หาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจด้านกีฬาและการออกก าลังกาย
จริยธรรมในธุรกิจ 
 Principle in conducting business, business types, characteristics of service business 
sports and exercise business industry, concepts and model of service quality,  the main of business 
functions such as finance, accounting marketing, production and human resource management, 
business documents and study about business problems relating to sports and exercise business 
and business ethics. 
 

วก.356 การจัดการด้านการเงิน การบั ชีและงบประมาณธุรกิจกีฬา   2(2-0-4) 
    SS.356 FINANCIAL ACCOUNTING AND BUDGETING FOR SPORTS 

การเงินทางการกีฬา แนวคิดการเงินพื้นฐาน ระบบการเงินและวิธีการด าเนินงาน โครงสร้าง              
ทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน การประมาณการทางเงินและการวางแผนทางการเงิน มูลค่าเงิน
ตามเวลา วิธีการวางแผนทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน การได้รับการสนับสนุนเงินทุน ทุนเรือนหุ้น และพันธบัตร               
การจัดการทางการเงิน งบการลงทุน การจัดการการเงินระยะสั้น การจัดการสินค้าคงคลังและผลผลิต ผลก าไร ภาษี
และกฎหมาย ก าไรหลังหักค่าใช้จ่าย 

The basics of sport financial issues including basic financial concepts, financial system 
and how they operate, principles of financial analysis, financial statement, forecasts, and planning, 



time value of money, approaches to financial planning, capital structuring, obtaining funding, capital 
stocks, bonds financial management, capital budgeting, short-term financial management, inventory 
and production management, profits, taxation and legal issues, spending and earning. 
 

             วก.357 กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
SS.357 TENNIS  

          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาเทนนิส กลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา เทนนิสอาชีพ                    
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาเทนนิสโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftennis; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, officiating, 
law of professional sports; analysis and application of technology for tennis through sports 
science principles. 

 
             วก.358 กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 

SS.358 FOOTBALL 
          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาฟุตบอล กลยุทธ์

และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา ฟุตบอลอาชีพ               
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาฟุตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
offootball; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for football 
through sports science principles. 
 

             วก.359 กีฬาโบว์ลิ่ง 2(1-2-3) 
SS.359 BOWLING 

  ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาโบว์ลิ่งกลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา โบว์ลิ่งอาชีพ                   
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาโบว์ลิ่งโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
bowling; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, officiating, 
law of professional sports; analysis and application of technology for bowling through sports 
science principles. 

 
วก.360 กีฬาเซปัก ตะกร้อ 2(1-2-3) 

             SS.360 SEPAK TAKRAW 



          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาตะกร้อ กลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา ตะกร้ออาชีพ                   
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาตะกร้อโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftakraw; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for takraw through 
sports science principles. 

 
วก.361 กีฬามวยไทย 2(1-2-3) 

              SS.361 MUAY-THAI 
          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬามวยไทย กลยุทธ์

และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาตะกร้ออาชีพ                     
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาตะกร้อโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
ofMuay-Thai; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for Muay-Thai 
through sports science principles. 
 

วก.362 กีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
            SS.362 GOLF 

          ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬากอล์ฟ กลยุทธ์และ
วีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา กอล์ฟอาชีพ                     
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬากอล์ฟโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of golf; 
strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, officiating, law of 
professional sports; analysis and application of technology for golf through sports science 
principles. 

 
วก.363กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
SS.363 TAEKWONDO 

ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาเทควันโด กลยุทธ์
และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬา เทควันโดอาชีพ                
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาเทควันโดโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
oftaekwondo; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for taekwondo 
through sports science principles. 
 



วก.364กีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
SS.364 BOXING 

        ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬามวยสากล กลยุทธ์
และวีธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬามวยสากล                  
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬามวยสากลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training 
ofboxing; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for boxing through 
sports science principles. 

 
            วก.365 กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
           SS.365 BASKETBALL 

        ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาบาสเกตบอล             
กลยุทธ์และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาบาสเกตบอล 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาบาสเกตบอลโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
basketball; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for basketball 
through sports science principles. 
 

  วก.366 กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
SS.366 SWIMMING 

 ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาว่ายน้ า กลยุทธ์และ
วิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาว่ายน้ า การวิเคราะห์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกีฬาว่ายน้ าโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
swimming; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 
officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for swimming 
through sports science principles. 
  

วก.367 กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
SS.367 BADMINTON 

  ความรู้เฉพาะทาง เทคนิค ทักษะเบื้องต้น และการฝึกซ้อมเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน กลยุทธ์
และวิธีการในการแข่งขัน กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน กฎหมายกีฬาแบดมินตัน                  
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับแบดมินตันโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  Specific knowledge, techniques, fundamental skills and specific training of 
badminton; strategies and methods in competition; rules and etiquette in competition, 



officiating, law of professional sports; analysis and application of technology for badminton 
through sports science principles. 

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 


