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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)ี  

สาขาวชิาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
GE.100 
GE.101  
GE.121 
GE.15x 
SR.101 
 
SS.101 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
วิถีเกษม 
ให้เลือก กลุ่มวิชาพลานามัย 
หลักการบริหารทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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

 
3(3-0-6) 

GE.102 
GE.110 
GE.123 
GE.131 
GE.141 
SR.102 
SS.104 

การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 
กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 
ศิลปะการพัฒนาชวีิต 
คณิตศาสตร์ร่วมสมัย 
ปรัชญาของกีฬาและการออกก าลังกาย  
กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์ 

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

รวม 15 รวม 19 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
GE.142 
GE.21X 
SR.201 
 
SR.203 
 
SR.204 
SR.212 
 
SS.210 
SR.2XX 
 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 
ให้เลือก กลุ่มภาษา 
บัญชีการเงินส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ   
การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการจัดการกีฬา
และนันทนาการ 
จิตวิทยาธุรกจิกีฬา 
กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับผู้น าการกีฬาและนนัทนาการ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
วิชาเฉพาะเลือก  
 

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

 
3(2-2-5) 

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

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 

GE.12X 
SR.202 
 
SR.211 
 
SR.213 
SS.206 
SS.207 
SR.XXX 

ให้เลือก กลุ่มสังคมศาสตร์ 
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ 
เทคโนโลยีการกีฬาส าหรับการจัดการกฬีาและ
นันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการและวิธกีารเป็นผู้น า 
เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน 
โภชนาการการกีฬา 
วิชาเฉพาะเลือก   
 

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

 
3(2-2-5) 

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

 

รวม 22 รวม 19 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

SR.301 
 
SR.302 
SR.311 
SR.312 
SR.315 
SR.XXX 
SR.XXX 

หลักการตลาดทางการจัดการกีฬาและนนัทนาการ 
กฎหมายเกีย่วกับกีฬาและนันทนาการ 
การให้การสนับสนุนในธุรกิจกีฬาและกจิกรรมการ
สื่อสารทางการกีฬา 
การน าและการจัดการค่ายพักแรม 
วิชาเฉพาะเลือก   
วิชาเฉพาะเลือก   

3(3-0-6) 
 

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

 

SR.313 
SR.314 
SR.316 
SR.317 
 
SR.XXX 
XX.XXX 
 
 
 
 

ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ 
การจัดการกิจกรรมกีฬาและกจิกรรมพิเศษ 
นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ
การวิจยัทางการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น 
 
 วิชาเฉพาะเลือก   
 วิชาเลือกเสรี 

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

 
2(1-2-3) 
3(-------) 

 
 

รวม 17 
 

รวม 16 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
SR.401 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ  
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

3(3-0-6) 
 

SR.412 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-12-12) 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
    กลุ่มวิชาภาษา 

ศท.101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(2-0-4) 
GE.101 THAI FOR COMMUNICATION  
  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาส าหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความ กลวิธีการพูด
ตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียนความเรียง การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
เขียนโครงงาน การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ 
 
ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  2(2-0-4) 
GE.102 THAI  USAGE FOR CREATION 
           ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์เชิง ลึก  
การวิจารณ์ การวิพากษ์คุณค่าจากการรับสารและการส่งสารทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การพูดและการเขียน
อย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 
ศท.100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
GE.100 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทั้งในสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จ าลอง ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปช้ในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง  
การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส านวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
GE.110 ENGLISH FOR DAILY LIFE 
           การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
หลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาองกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เทคนิคการอ่านและการเขียน
เชิงวิชาการ 
 
 
 
 

SR.402 
 
SR.411  
 
SR.XXX 
XX.XXX 

การบริหารจัดการโครงการจัดการแข่งขนักีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ 
วิชาเฉพาะเลือก   

วิชาเลือกเสรี      

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
2(1-2-3) 
3(-------) 

 รวม 14 รวม 6 

รวมทั้งหมด 128 หน่วยกิต 
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         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ศท.121 วิถีแห่งเกษม 3(3-0-6) 
GE.121 WAYS OF KASEM  
  พ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สู่นักปฎิบัติการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตสังคมพหุวัตฒนธรรม การด าเนินชีวิตโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส บทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมไทยและสังคม
โลก 
 
ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
GE.123 LAWS FOR DAILY LIFE 
  ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 

 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
GE.131 ARTS OF LIFE DEVELOPMENT 
  การก าเนิดของชีวิตมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และ         
การแก้ปัญหาชีวิต สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข และดุลยภาพแห่งชีวิต 
 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย  2(2-0-4) 
GE.141 CONTEMPORARY 
  หลักคิดทางคณิตศาสตร์ จ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม บัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการคิดภาระ
ดอกเบี้ยจากหารใช้เครดิต การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การค านวณเปอร์เซ็นต์ประเภทต่างๆใน
ราคาสินค้า การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่างๆ การค านวณภาษี การค านวณและการตรวจสอบเอกสารเงินเดือน  
การตรวจสอบภาระทุนจ านองและดอกเบี้ย การประกันภัย การค านวณพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการ
ลงทุนในหุ้นและตราสารประเภทต่างๆและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ 
 
ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน  2(2-0-4) 
GE.142 ENVIROMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก สสารและพลังงาน ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางแก้ไขเพ่ือโลกยั่งยืน  
การควบคุมและก าจัดมลพิษ การพัฒนายั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมกฎหมายและ
นโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
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           กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับเรียน 1  รายวิชา) 
ศท.152 กิจกรรมนันทนาการ 1(0-2-2) 
GE.152 RECREATION ACTIVITIES 
           ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่าของ
นันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และคุณสมบัติของผู้น า
กิจกรรมนันทนาการ 
 
ศท.153 ศิลปะป้องกันตัว 1(0-2-2) 
GE.153 ART OF SELF DEFENCE 
           ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว การฝึกศิลปะ
ป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม หลักการและทักษะการป้องกันตัวจากการถูกท าร้ายทั้งทางด้านหน้า
และทางด้านหลัง วิธีการแก้ไขและป้องกันตนเองในสถานการณ์เฉพาะหน้า  
 

ศท.155 ลีลาศ 1(0-2-2) 

GE.155 BALLROOM DANCING 
  ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การฝึกลีลาศจังหวะ
ต่างๆ การประยุกต์ใช้ลีลาศเพ่ือการเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
 

ศท.156 โบว์ลิ่ง 1(0-2-2) 

GE.156 BOWLING 
  ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่นโบว์ลิ่ง เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบ
องค์รวม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกามารยาท ความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลในการเล่นโบว์ลิ่ง  
 
ศท.157 ว่ายน้ า 1(0-2-2) 
GE.157 SWIMMING 
           ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาหลักการและวิธีการว่ายน้ าในท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่าผีเสื้อ  
ท่ากบ การว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกา มารยาท ความปลอดภัย และ
การปฐมพยาบาลในการว่ายน้ า 
 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           รายวิชาในกลุ่มภาษา 
ศท.106 การเขียนในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
GE.106 WRITING IN DAILY LIFE 
  หลักการและความส าคัญเกี่ยวกับการเขียนในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมในการเขียนภาษาไทย การใช้
ภาษาในการเขียนทางวิชาการ การเขียนภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ การเขียนบันทึกติดต่อ การใช้ภาษาไทยใน
สื่อมวลชน และการใช้ภาไทยในสื่อสังคมออนไลน์  
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ศท.213 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
GE.213 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES 
  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการท างาน การแนะน าตนเอง การแนะน าเพ่ือน        
การทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การตั้งและตอบค าถามอย่างเป็นทางการ การน าเสนองาน การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม และการเจรจาต่อรอง  
 
ศท.214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
GE.214 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES  
  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการท างาน การเขียนแนะน าตนเองในการสมัครงาน การ
เขียนโต้ตอบจดหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนเอกสารการจัดการประชุม การเขียนรายงาน
การประชุม การเขียนรายงานในสถานการณ์ต่างๆ และการแปลเอกสาร  
 
ศท.160 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2(2-0-4) 
GE.160 MALAY LANGUAGE AND CULTURE 
  โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษามลายูในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสาร
ด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ศท.161 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2(2-0-4) 
GE.161 MYANMAR LANGUAGE AND CULTURE 
  โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาพม่าในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสารด้วย
การพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ศท.162 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2(2-0-4) 
GE.162 VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE 
           โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเวียดนามในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ศท.163 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2(2-0-4) 
GE.163 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE 
           โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาจีนในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสารด้วย
การพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
ศท.164 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2(2-0-4) 
GE.164 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสาร
ด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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ศท.165 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2(2-0-4) 
GE.164 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลีในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสาร
ด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
ศท.166 ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 2(2-0-4) 
GE.166 ARABIC LANGUAGE AND CULTURE 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาอาหรับในระดับเบื้องต้น การรับสารด้วยการฟังและการอ่าน การส่งสาร
ด้วยการพูดและการเขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ศท.122 จิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
GE.122 PSYCHOLOGY FOR DAILY LIFE 
           ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลวุฒิภาวะ
และการเรียนรู้ การคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพจิตและการปรับตัว การเห็นคุณค่าในตนเองและการน า
จิตวิทยามาใช้เพ่ือการด ารงชีวิต  
 
ศท.125 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
GE.125 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS 
 รูปแบบวิธีการสื่อสารในเชิงวัจนะและอวัจนะของบุคคลและกลุ่มสังคม ที่มีความสัมพันธ์ในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว และการท างาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ การสร้างและการพัฒนา
มนุษยสัมพันธ์ 
 
ศท.126 กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
GE.126 GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES 
      ธรรมชาติของกระบวนการกลุ่ม หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม  และการพัฒนาทีมงาน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของทีม วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีม
และภาวะผู้น า  
 
ศท.129 พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 3(3-0-6) 
GE. 129  CITIZEN DUTIES AND RESPONSIBILITIES  
 ความหมายของพลเมือง องค์ประกอบพลเมืองที่ดีตามระบบประชาธิปไตย ลักษณะวัฒนธรรมไทยที่มี
ผลต่อความเป็นพลเมือง การส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะของพลเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมไทย ปัญหาการศึกษาความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
และแนวโน้ม การพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
 
 



7 
 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ศท.132 การคิดกับคนรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
GE.132 THINKING AND THE NEW GENERATION 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ในการวิเคราะห์และการวิพากษ์ การคิดเชิงเหตุผลแบบนิรนัย
และอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม หลักการตัดสินปัญหา จริยธรรมในมิติทาง
ปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ การประยุกต์ 
 
ศท.134 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 3(3-0-6) 
GE.134 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY 
           ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทย  
 
ศท.135 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
GE.135 THAI HERITAGE AND WISDOM 
  ความส าคัญ ความเชื่อ ค่านิยม วิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี่ หัตถกรรม วรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลงาน
ประเพณีไทย ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย การธ ารงรักษาและพัฒนามรดกวัฒนธรรม
ของชาติ 
 
ศท.231 พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(3-0-6) 
GE.231 POWER OF THOUGHT AND DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL 
  ก าเนิดความคิดในศาสตร์ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตกับกระบวนการคิด ประเภทของการ
คิด การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยเทคนิคการพัฒนาสมองและพลังความคิดในรูปแบบต่างๆ 
 
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ศท.143 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-4) 
GE.143 APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE 
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล    
การสร้างภาพกราฟฟิก การตัดต่อ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การท างาน และนันทนาการ 
 
ศท.144 สุขภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
GE.144 HEALTH FOR LIFE 

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ความปลอดภัยในชีวิต การป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคล โภชนาการกับการป้องกันโรคการสร้าง
เสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม อนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์
ทางเลือก 
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  ศท.147 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 2(2-0-4) 
GE.147 EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY 
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ความส าคัญของดาราศาสตร์กับมนุษย์  ระบบสุริยะ ระบบดาว
ฤกษ์ ระบบกาแล็กซี่ เอกภพ ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ โลกและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค
และสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสัญญาณเตือนภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยภิบัติและการเตรียมความพร้อม 
 
 

 2 ) ) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน  11 หน่วยกิต 
  (ก) กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต 
กท.101  หลักการบริหารทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
SR.101  ADMINISTRATION  PRINCIPLE  IN  SPORT AND RECREATION MANAGEMANT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ของหลักการจัดการและบริหารโดยทั่วไป น าหลักการจัดการและ
บริหารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกีฬา พฤติกรรมองค์การ การจัดและบริหารโครงการกีฬาและนันทนาการใน
องค์การ กระบวนการและหน้าที่การบริหาร  เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม 
 Studying in evolutionary, history, theory of management principles, and general 
management; applying principles of management and administration to the sport 
management, organizational behavior; organizing and managing of sports and recreation 
projects in the organization; process and administration to achieve the goals of the 
organization efficiently and effectively, conducting ethical business and social responsibility. 
 
กท.102  ปรัชญาของกีฬาและการออกก าลังกาย   3(3-0-6) 
SR.102   PHILOSOPHY OF SPORT AND EXERCISE 

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ประวัติและปรัชญาของกีฬา  ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกก าลัง
กาย  แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อกีฬาและการออกก าลังกาย        
 History and philosophy of the sport, meaning, importance, values of sport and 
exercise, influencing framework of sports and exercise. 
 
กท.201  บัญชีการเงินส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
SR.201  FINANCIAL ACCOUNTING FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 เป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน หลักการเบื้องต้นใน      
การจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมไปถึงข้อมูลพ้ืนฐานของการบัญชีเพ่ือการจัดการ ความส าคัญ ขอบเขต การ
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จัดการและวางแผนทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการค านวณต้นทุนตามวิธีการต่างๆ การบริหาร
สินค้าคงคลัง ข้อมูลเพ่ือการจัดท างบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร 

The goals and importance of finance, business, the role of finance, the basic 
principles of capital allocation, financing, financial analysis, investment decisions, capital 
structure and dividend policy, as well as basic managerial accounting information; 
management and business plans, cost concepts, and costing methods, inventory 
management, and also information for budgeting, planning and control, analysis of the 
relationship between cost, volume and profit. 
 
กท.202 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ                 3(3-0-6) 
SR.202  HUMAN RESOURCE PRINCIPLE IN SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ 
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนหลักการจัดการความ
ปลอดภัย   การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

History, theory and principles in human resource management, responsibilities and 
procedures in human resource management, job analysis, knowledge about compensation, 
principles of security management, safety promotion at work strengthening physical and 
mental health. 

 
กท.203  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ                     3(3-0-6) 
SR.203  COMPUTER PROGRAM APPLICATION FOR SPORTS AND RECREATION  
            MANAGEMENT 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ความรู้และความเข้าใจในการท างานของคอมพิวเตอร์ในส านักงานอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว ซอฟต์แวร์ 
และระบบสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อการศึกษา การสืบค้นเรียกคืนข้อมูลการประมวลวิเคราะห์ผล การท ารายงาน 
การน าเสนอสื่อผสม การสื่อสารในสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการจัดการกีฬา
และนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Knowledge and understanding of functioning of office computers, personal 
communication devices, application software and necessary information system for education, 
information search and retrieval, processing and analysis, reporting, multimedia presentation, 
online social communication and effective application of sports and recreation management 
software package program. 
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กท.204  จิตวิทยาธุรกิจกีฬา                                                   3(3-0-6)   
SR.204  PSYCHOLOGY IN SPORT BUSINESS 

  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพทางธุรกิจ
ภาวะความเป็นผู้น า พฤติกรรมในองค์กร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การจูงใจ
ในองค์กร การตัดสินใจในการบริหาร จิตวิทยากีฬาและนันทนาการ    
           To study the psychological concepts related to the maturity of individual 
differences. business personality, leadership, organizational behavior, human relations in 
business organization, communications, motivations in organization, management decisions 
processes, psychology of sports and recreation. 
 
กท.301  หลักการตลาดทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
SR.301  MARKETING PRINCIPLES IN SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
            แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญทางการตลาด, ส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด, การจัดท าแผนการตลาด, การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด, การตลาดกีฬาและ
นันทนาการและ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
            Concepts of marketing theories, marketing mix, consumer behavior, analysis of 
marketing situations, marketing planning, marketing strategies, marketing of sports and 
recreation, and ethics and social responsibility. 
 
กท.302  กฎหมายเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 
SR.302  LAW ASPECTS OF SPORT AND RECREATION 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           กฎหมายการกีฬาและนันทนาการ โดยเฉพาะกีฬาอาชีพในประเทศไทยพระราชบัญญัติการกีฬาและ
นันทนาการ  กฎกระทรวงระเบียบประกาศค าสั่งข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
นันทนาการทั้งในและต่างประเทศ กีฬาอาชีพในประเทศไทย องค์กรกีฬาระหว่างประเทศ  วิธีปฏิบัติต่างๆที่ใช้
เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติส าหรับการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
           Law aspect of sports and recreation, especially in professional sport, acts of sport and 
recreation and other laws related to sports and recreation, both at domestically and 
internationally; professional sports in Thailand, international sports organizations; best 
practices used is the norm for actions related to the management of sport and recreation. 
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กท.401  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
SR.401  STRATEGIC MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 

             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
            แนวคิดเก่ียวกับการจัดการกลยุทธ์วางแผนและการน ากลยุทธ์ไปใช้วิเคราะห์ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน การตรวจสอบ การควบคุม การติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้งการปรับตัวและก าหนด
แนวทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกีฬาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 Concepts  on strategic management, strategic planning and implementation, 
competitive advantage analysis, monitoring, controlling, tracking, and strategic evaluation; 
including adaptation and alignment with the constantly changing sports business environment. 
 
กท.402  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ                                       3(3-0-6) 
SR.402  ENGLISH FOR SPORT  AND  RECREATION   MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ทางวิชาการเฉพาะส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
โดยเน้นทักษะการฟังพูด การสนทนาการอ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ เพ่ือการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการกีฬาและนันทนาการและประยุกต์เพ่ือการท างานใน
อนาคต 
           Learn how to use English in technical terms related to specific sports and recreation 
management; focusing on skills: listening, speaking, discussion, reading academic research and 
publications for official communication, English for business management relating to sport and 
recreation management; applications for future work. 
 
วก.1 01  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  3(3-0-6) 
SS.101  INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงาน โอกาสในงานอาชีพโดยตรงและสายอาชีพ
อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นในสาขาสรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การโค้ชกีฬา 
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.104  กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์  3(3 -0-6(  
SS.104  BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
             พ้ืนฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา ค าศัพท์ทางกายวิภาคของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบน้ าเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
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 The basics of human anatomy, physiology and terminology; Knowledge on structure 
and function of the organ systems of the human body such as cells and tissues, skeletal, 
muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, respiratory, lymphatic, immune, digestive, 
urinary, and reproductive systems. 
 
วก.206  เวชศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน 3( 3-0-6(  
SS.206  FUNDAMENTALS IN SPORTS MEDICNE 
  หลักการ ความหมาย ขอบข่าย บทบาท และความส าคัญของเวชศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย ปัญหา สาเหตุ ชนิด วิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับการบาดเจ็บทั้งในบุคคลทั่วไป     
เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ การเตรียมตัวและวิธีดูแลทีมในด้านเวชศาสตร์กีฬา สารต้องห้ ามในกีฬาและความรู้
เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
  Principles, meaning, scope, role and importance of sports medicine in sports and 
exercise activities. This also includes in problems, cause, type, prevention and basic treatments 
in sports and exercise injuries in general adult, children, female and elderly; team preparation 
and management for sport medicine especially knowledge about prohibited substance in 
athletes are significant. 
 
วก.207  โภชนาการการกีฬา 3(3-0-6( 
SS.207  SPORTS NUTRITION 
             ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการกีฬา ประเภทและคุณค่าของ
สารอาหารที่ช่วยปรับปรุงและรักษา /คงสภาพ สมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเล่นกีฬาและการออกก าลัง
กาย               ผลของผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและตัวช่วยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ฉลากโภชนาการ
และการค านวณค่าพลังงานที่ได้รับ บทบาทของนักโภชนาการกีฬา การให้ค าปรึกษาทางด้านโภชนาการกีฬา 
โปรแกรมอาหารส าหรับนักกีฬา และนักโภชนาการประจ าทีมกีฬา   
             Knowledge of food (diet), nutrition, with regards to health and sports; types of nutrients 
and their values that improve and sustain optimal performance for sport and exercise; effects of 
nutritional ergogenic aids and supplementation on physiological changes; nutrition labeling and 
estimating calorie of diet; and roles of sports dietitians; sports nutrition counseling, dietary programs 
for athletes and working as the sports dietitian of a team. 
 
วก.210  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  3(2-2-5( 
SS.210  PHYSICAL FITNESS TESTING 
           ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ วิธีการทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม รวมถึงการแปลผลการทดสอบทางกาย 

 Principle of physical fitness testing, meaning, importance of testing, elements and 
physical types of testing, testing methods by using scientific instrument and field test, and 
interpretation of testing results. 
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)ข) กลุ่มวิชาเฉพาะ 47 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะบังคับเรียน 35 หน่วยกิต รายวิชาต่อไปนี้ 

กท.211  เทคโนโลยีการกีฬาส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ               3(3-0-6) 
SR.211 SPORTS TECHNOLOGY FOR SPORT AND RECREATION MANAGEMENT  
            เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ความส าคัญ วิวัฒนาการนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านเทคโนโลยีการกีฬา ส าหรับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพการติดตามสมรรถนะ 
และการทดสอบสมรรถนะทางกายของนักกีฬา การวิเคราะห์เกม แปลผล และการป้อนกลับผลการฝึกซ้อม
และแขง่ขันให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้บริหาร    
           Knowledge and understanding of concepts, importance, evolution, innovation and 
application of sports technology for sports and recreation management; health promotion; athlete 
performance monitoring and fitness testing; game analysis, interpretation and feedback of training 
and competition analysis results to athletes, coaches and management. 
  
กท.212  กลุ่มสัมพันธ์ส าหรับผู้น าการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
SR.212  GROUP  DYNAMIC FOR SPORT AND RECREATION LEADERSHIP  
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
     Group activities, teamwork, grouping, self-responsibility and social responsibility. 
 
กท.213  กิจกรรมนันทนาการและวิธีการเป็นผู้น า      2(1-2-3) 
SR.213  RECREATION ACTIVITITIES AND LEADERSHIP METHOD 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                     การเขียนโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในพฤติกรรมและความต้องการด้านนันทนาการ
ของบุคคลและ กลุ่มบุคคล  วิเคราะห์โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ จุดประสงค์ นโยบาย และกลุ่มสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเป็นผู้น า การก าหนดและประเมินผลโปรแกรมและเทคนิคผู้น า  การเป็นผู้น า
ประเภทต่างๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นผู้น าอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณลักษณะของผู้น านันทนาการที่ดี ผู้น าตามแบบสังคมประชาธิปไตย วิธีการน าและบริหาร
จัดการนันทนาการในรูปแบบต่างๆ  
     Studying in recreation programming; behavioral and recreational needs of individuals 
and groups, analysis of recreation programs, objectives, policies and interrelated groups 
relating to leadership processes; formulation and evaluation of leadership programs and 
techniques; leadership types differences and relationships between leaders and followers; 
factors that promote effective leadership, features of good leaders, the leader of a democratic 
society; how to bring and manage recreation in various ways. 
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กท.311  การให้การสนับสนุนในธุรกิจกีฬาและกิจกรรม 2(2-0-4) 
 SR.311  SPORT AND EVENT SPONSORSHIP 
            เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
            หลักการและวิธีการการสนับสนุนในธุรกิจกีฬา การตลาดเชิงกิจกรรม(Event Marketing) เครื่องมือ
ทางการตลาดในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์และวางแผนการประเภทและลักษณะ
ของการเป็นผู้สนับสนุนการกีฬาการขอรับการสนับสนุน การให้การสนับสนุน สิทธิประโยชน์ การเจรจาต่อรอง 
            Principles and methods on promotion in sports business, event marketing, marketing 
tool to attract the attention of target audience; analysis and planning  type and nature of 
sports sponsorships; getting support and support privilege, negotiation. 
 
กท.312  การสื่อสารทางการกีฬา                                              2(2-0-4( 
SR.312  SPORT COMMUNICATION 
    แนวคิด ความส าคัญ หลักการ เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร กระบวนการและวิธีการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับรู้ พฤติกรรมของผู้บริโภคกับชื่อทางการสื่อสาร 
ตลอดจนการใช้สื่อต่างๆ ทางการกีฬาและนันทนาการ   
           Concepts, importance, principles of corporate communication, process and method 
of communication, elements of advertising with public relations for perception. Consumer 
behavior with communication  channels, and the media usage of sports and recreation.  
 

กท.313   ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ                                  3(3-0-6) 
SR.313   SPORT AND RECREATION BUSINESS 
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ศึกษาถึงลักษณะ ,ประเภทและรูปแบบของธุรกิจของธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ ,การเป็น
ผู้ประกอบการ  หลักการบริหารงานทางธุรกิจองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการ 
การผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารบุคคล และวางแผนกลยุทธ์ในการจัดท าแผนธุรกิจ ตลอดจน
เอกสารทางธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
           Studying the nature, type and form of sports and recreation businesses, 
entrepreneurship, business management principles, components used in business included 
production management, finance, accounting, marketing, human resources management; 
strategic planning for business plans, business documents, and business ethics. 

 
กท.314  การจัดการกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6) 

 SR.314  SPORT AND SPECIAL EVENT MANAGEMENT 
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 แนวความคิด หลักการ การวางแผนและวิเคราะห์วิธีการ ประยุกต์ในการจัดการรูปแบบการแข่งขัน
กีฬาต่างๆและการจัดการกิจกรรมพิเศษ การด าเนินการการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมพิเศษ การจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ สนามแข่งขัน สถานที่ การติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีส าหรับการจัดกิจกรรม ก ารประเมิน
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กิจกรรมและแนวทางในการแก้ปัญหา กลยุทธ์ของการตลาดเชิงกิจกรรม(Event Marketing) เครื่องมือทาง
การตลาดใน      การดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย      
           Concepts, principles, planning and analysis the application methods of competition 
management model, sport events and special events management; action sporting and special 
events; handling equipment, competitive field, communication and use of technology for 
events; assessing the activities and solutions to problems; the strategy of marketing activities, 
marketing tool to attract the attention of target audience. 
 

กท.315   การน าและการจัดการค่ายพักแรม 3(3-0-6) 
RS.315    LEADING  AND  CAMPING  MANAGEMENT  
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                 ประวัติ วิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่างๆ ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ประเภท
ของค่ายพักแรม องค์การที่จัดค่ายพักแรม การจัดการด าเนินการค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพัก
แรมกับการศึกษานอกสถานที่ การจัดและการด าเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์การจัดโปรแกรม คุณค่า
ของค่ายพักแรมในด้านพัฒนาบุคคลด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม 
              Studying in the history, evolutionary of camps in various eras; the purpose and 
characteristics of camping type of camping management organization, camping operation; the 
relationship of camping and outdoor activities; Organizing and conducting camp activities; 
programming device, the value of camping in the development of recreational individuals, 
measurement and evaluation in camp. 
 
กท.316  นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
SR.316  RECREATION  FOR THE  ELDERLY  PEOPLE 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           บทบาทของเวลาว่างในผู้ใหญ่ เน้นที่กระบวนการการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความต้องการใช้เวลา
ว่าง การบริหารเวลาในผู้สูงอายุ เป้าหมายบริการนันทนาการ การวิจัยและนโยบายของรัฐที่ก าหนดไว้ใน
ปัจจุบันเพื่อความต้องการทางนันทนาการของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 
 Role of leisure time in adults focused on the process of spending leisure time of the 
aged; time management in the aged, the recreation service goals, research and current state 
policies for the recreation needs of the 21st century. 
  
กท.317  การวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
SR.317  INTRODUCTION TO RESEARCH IN SPORT AND RECREATION 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ระเบียบวิธีการ การวิจัย และ สถิติส าหรับการวิจัยเบื้องต้นเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิจัยพ้ืนฐานการวิจัย
ประเภทต่างๆการวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ 
           The research methodology and statistics for basic research; applications in basic 
research, research types of sports and recreation. 
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 กท.411  การบริหารจัดการโครงการการจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  3(2-2-5) 
SR.411  SPORT AND RECREATION EVENT MANAGEMENT PROJECT   

             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
            โครงการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมพิเศษภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน  โดยจัดท าการแข่งขัน
กีฬาหรือกิจกรรมพิเศษที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ วางแผน ด าเนินจัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการ  มีการ
สอบปากเปล่าและน าเสนอโครงการ 
 Project activities for sport or special events under the guidance of an instructor.     The 
sports activities or special events, selected systematically, planning activities and evaluation; 
including oral exam and project presentation. 
  
กท.412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-12-12) 
SR.412  INTERNSHIP  
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้งและนันทนาการตามยุคสมัย 
รูปแบบวิธีการขบวนการการจัดและด าเนินงานกิจกรรม การวางแผนและปฏิบัติการจัดและด าเนินงาน
นันทนาการในหน่วยงานและองค์กรต่างๆโดยการน าความรู้และทฤษฎีที่ได้ศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานเสนอโครงการการจัดและด าเนินงานกิจกรรมนันทนาการและ
ผ่านการสอบปากเปล่าของคณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพประจ าสาขาวิชา สถานที่ ฝึกงาน สถานบริการทางการ
กีฬาและนันทนาการ สวนสนุก  กกท ฯลฯ 

Practice in professional practice, both indoor and outdoor sports and recreation by 
the era; learning on the forms, methods, processes, organizing and conducting activities; 
planning and operating and organizing recreational activities in various organizations; applying 
the knowledge and theories studied in the curriculum to solve problems and obstacles; 
passed oral examinations of the professional internship committee, subject area, 
apprenticeship, sports and recreation facilities, SAT, etc. 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต รายวิชาดังต่อไปนี้ 
กท.221  การจัดการการว่ายน้ า 2(1-2-3) 
SR.221  SWIMMING  MANAGEMENT   
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ หลักและทักษะการว่ายน้ าพ้ืนฐาน กฎกติกา การฝึกการช่วยคน 
ตกน้ า การรู้จักลักษณะ ประเภท และขนาดของสระน้ า การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพในการว่ายน้ า หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการการด าเนินงาน การดูแล
สิ่ ง อ า น ว ย 
ความสะดวกส าหรับการจัดการแข่งขัน และ กีฬาทางน้ า 
            Learning on history, evolution and basic swimming skills, rules, training to be helper 
when someone is drowned, and water sports, knowledge on the type and the size of the 
pool, maintenance of equipment; strengthening of healthy swimming competencies, rules, 
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principles and strategies for organizing competitions, board of directors in organizing the field 
equipment, facility management and water sports. 
 
กท.222 การจัดการกรีฑา   2(1-2-3)                           
SR.222  TRACK AND FIELD  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา  ฝึกทักษะกรีฑาประเภทลู่ และประเภทลาน แนวคิดและหลักการ
จัดการเกี่ยวกับกรีฑา  หลักการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในกรีฑา การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การ
แข่งขัน กติกา มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม สิ่งอ านวยความสะดวก 
คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พื้นฐาน การเป็นผู้ควบคุมทีม การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน การบริการจัดการ
กรีฑา  บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

Learning on history of Athletics, practice of track and field athletics; concepts and 
principles of athletics, principles of sports science in athletics, competition management;    
learn how to play, rules, etiquette on playing and competition; knowledge of the field 
equipment, facilities; Board of Directors, basic functions; being team controller, officials and 
referees; athletics management, services roles and responsibilities of relevant personnel; 
marketing and public relations. 

    
กท.223 การจัดการฟุตบอล   2(1-2-3)                           
SR.223  FOOTBALL  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นและการฝึก และ Coaching 
Program การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล คณะกรรมการด าเนินการ         
หน้าที่พ้ืนฐาน การตลาด การประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ฟุตบอลสมัครเล่นและฟุตบอลอาชีพ องค์กรจัดแข่งขันฟุตบอล ทั้ งในและต่างประเทศ (Football 
League)  
           Learning on history, evolution of football, playing and coaching skills, and coaching 
program, competition management; learning how to play matches, etiquette on playing and 
competition; knowledge of field equipment, facilities; Football management Board of 
Directors, basic functions, marketing, public relation; being officials and referees; including 
knowledge about amateur football and professional football; organization managing football 
matches both in domestic and abroad (Football League). 
 
กท.224  การจัดการตะกร้อ  2(1-2-3) 
SR.224  TAKRAW  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 



18 
 

           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาตะกร้อ ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้วิธีการ
เล่น การแข่งขัน  กติกา  มารยาทการเล่นและการแข่งขัน  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  
การบริหารจัดการกีฬาตะกร้อ คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พ้ืนฐาน การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องตะกร้อสมัครเล่นและตะกร้ออาชีพ 

Learning on history, evolution of sports, Takraw playing skills, competition; learning 
how to play matches, etiquette on playing and competition; knowledge of field equipment, 
facilities, management; Takraw Action Committee, basic functions; being officials and referees; 
including knowledge about amateur and professional Takraw. 
 
กท.225  การจัดการแบดมินตัน  2(1-2-3) 
SR.225  BADMINTON  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาแบดมินตัน ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ 
วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาแบดมินตัน คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่ พ้ืนฐาน การตลาด  
การประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน 
            Learning on history, evolution of Badminton, playing Skills, tournament management; 
learning how to play matches, etiquette on playing and competition; knowledge of field 
equipment, facilities, management; Badminton Management Board of Directors, basic 
functions, marketing, public relation; being officials and referees. 
 
กท.226  การนวดเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
SR.226  MASSAGES  FOR  HEALTH 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาค หลักและความส าคัญของการนวดข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการนวด 
จรรยาบรรณ มารยาทของผู้นวด เทคนิคการในการนวด ลักษณะการนวด การนวดกระตุ้นก่อนการแข่งขัน     
การนวดระหว่างการแข่งขัน การนวดเพื่อผ่อนคลาย และการนวดตนเอง รวมไปถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
           Introduction to anatomy and the importance of massage. Precautions and 
contraindications of massage etiquette, courtesy of the massage, techniques and 
characteristics of massage, reflexology massages before the race, massage during 
match massage and       self-massage according to stretching muscles. 
 
กท.231  การเล่นพื้นบ้านไทย                2(1-2-3) 
SR.231  THAI FOLK PLAY 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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            ความเป็นมา ความส าคัญของการเล่นพ้ืนบ้านไทย ส ารวจค้นคว้ารวบรวมและฝึกปฏิบัติทักษะการ
เล่นพ้ืนบ้าน วิเคราะห์ถึงความส าคัญประโยชน์ การอนุรักษ์และการส่งเสริม ตลอดจนการเป็นผู้น ากิจกรรม
พ้ืนบ้านไทยได้ 
     Learning on history, importance of Thai folk play, explore, research, collect and 
practice folk-playing skills. Analyze the importance of the benefits. Conservation and 
promotion as well as being a leader of Thai folk activities. 
 
กท.232  นันทนาการส าหรับเด็ก 2(1-2-3) 
SR.232  RECREATION  FOR CHILDREN 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           การพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความสามารถของเด็ก ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ 
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการและการฝึกเป็นผู้น า กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับเด็ก  
              The development of children, both physically, mentally, and childlike; nature of 
recreation that is suitable and useful for children;  recreational activities and leadership 
training, recreational activities for children. 
 
กท.321  การจัดการฟุตซอล 2(1-2-3) 
SR.321  FUTSAL  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ 
วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาฟุตซอล คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พ้ืนฐาน การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน 

                Learning on history, evolution of Futsal Sports, playing skills, tournament 
Management; learning how to play matches, etiquette on playing and competition; knowledge 
of field equipment, facilities, management; Futsal Sports Management Board of Directors,              
basic functions, marketing, public relation; being officials and referees. 
 
กท.322  การจัดการวอลเลย์บอล  2(1-2-3) 
SR.322  VOLLEYBALL MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ของกีฬาวอลเลย์บอล เรียนรู้ทักษะการเล่น วิธีการเล่นการจัดการ
แข่งขันกติกามารยาทการเป็นเจ้าหน้าที่สนาม สัญญาณมือผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม
และสิ่งอ านวยความสะดวกหลักการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลสมัครเล่นและอาชีพ 
           Learning on history, evolution of Volleyball, playing Skills, tournament management; 
how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, field officer,           hand 
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signals for referee, assistant referee, knowledge of playground equipment and facilities,        the 
volleyball management principle, duty of organizing committee; including knowledge  
about amateur and professional volleyball. 
 
กท.323  การจัดการมวย   2(1-2-3) 
SR.323  BOXING MANAGEMENT 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ของกีฬามวย ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการ
เล่น การแข่งขัน กติกา  มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวยความ
สะดวก   หลักการบริหารจัดการกีฬามวย คณะกรรมการด าเนินการ  หน้าที่ พ้ืนฐาน การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมวยสมัครเล่นและมวยอาชีพ 

Learning on history, evolution, boxing, playing skills, tournament management; learning 
how to play matches, etiquette on playing and competition; knowledge of field equipment, 
facilities; Board of Directors, basic functions, marketing, public relation; being officials and 
referees; including knowledge about amateur boxing and professional boxing. 
 
กท.331  เกมและเกมน า                                                                  2(1-2-3) 
SR.331  GAMES AND LEAD-UP GAMES 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ความหมาย ความส าคัญ ประเภท หลักการน าเกม ทักษะการเล่นต่างๆ ผู้น าการเล่นเกม เทคนิคของ
ผู้น าเกม และวิธีการสอนเกมแต่ละประเภท เกมพ้ืนบ้านและเกมน า 
           Significance of the main types of playing various skill games. Game leader Techniques 
of game leader And how to teach each type of game. Folk games and leading games. 
 
กท.332  นันทนาการเพ่ือการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ 2(1-2-3) 
SR.332  RECREATION FOR SPORT AND COMMERCIAL TOURISM  
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

วิเคราะห์ ขอบข่ายของนันทนาการ ของบุคคล การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม โดยเน้นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การตลาด ผู้บริโภคและการจัดการในการประกอบอาชีพ ประวัติ  คุณค่า ของ
ธรรมชาติกับการท่องเที่ยว หลักการ การเป็นผู้น า การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการกีฬา และการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงพาณิขย์ โดยใช้หลักการประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
              Analyze the scope of recreation and persons, trade and industry; with emphasize 
on economic impact, marketing strategy, consumers and management in the profession, 
history, values of nature and tourism, leadership principles; creating recreation program for 
sport event and commercial tourism program, principles of public relations for sport tourism. 
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กท.333  การประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
SR.333  APPLIED BASIC MOVEMENT FOR RECREATION 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
   ศึกษาประวัติความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
จังหวะและดนตรี หลักการเต้นเบื้องต้น ประเภทของ การเต้นพ้ืนเมืองของประเทศต่าง ๆ ขอบข่ายของ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทักษะการเต้นพ้ืนฐานของไทยและสากล  ส่งเสริมความสามารถและการแสดงออก 
อุปกรณ์และ การดูแลรักษาอุปกรณ์ หลักและ วิธีสอนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ โดยมาประกอบหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาใหบู้รณาการ ทักษะการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Study the history, meaning, importance and benefits of rhythmic activities;            basic 
knowledge about rhythm and music; principles and types of traditional dance in the country; 
practice basic Thai and international dance skills; promote the ability and expression, 
equipment and 
 . 
กท.421  การจัดการบาสเกตบอล            2(1-2-3) 
SR.421  BASKETBALL  MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ 
วิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริหารจัดการกีฬาบาสเกตบอล คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พ้ืนฐาน การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบาสเกตบอลสมัครเล่นและบาสเกตบอล
อาชีพ                                              
           Learning on history, evolution of basketball, playing skills, tournament management; 
learning how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, knowledge of 
playground equipment and facilities; Basketball management Board of Directors, basic 
functions; being officials and referees; including knowledge about amateur and professional 
basketball. 
 
กท.422  การจัดการเทนนิส   2(1-2-3) 
SR.422  TENNIS MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาเทนนิส ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้ วิธีการ
เล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่น และการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวยความ
สะดวก การบริหารจั ดการกีฬา เทนนิส  คณะกรรมการด า เนิ นการ  หน้ าที่ พ้ืนฐาน การต ลาด  
การประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทนนิสสมัครเล่นและเทนนิสอาชีพ 

Learning on history, evolution of tennis, playing skills, competition management; 
learning how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, knowledge of 
playground equipment and facilities; tennis management Board of Directors, basic functions, 
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marketing, public relation; being officials and referees; including knowledge about amateur 
and professional tennis. 

 
กท.423  การจัดการโบว์ลิ่ง  2(1-2-3) 
SR.423  BOWLING MANAGEMENT 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของกีฬาโบว์ลิ่ง ทักษะการเล่น การจัดการแข่งขัน การเรียนรู้วิธีการ
เล่น การแข่งขัน กติกา มารยาทการเล่นและการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนามและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  การบริหารจัดการกีฬาโบว์ลิ่ง คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พ้ืนฐาน การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโบว์ลิ่งสมัครเล่นและโบว์ลิ่งอาชีพ 

   Learning on history, evolution of bowling, playing skills, competition management; 
learning how to play, competition, rules, etiquette on playing and competition, knowledge of 
playground equipment and facilities; Management of bowling Board of Directors,               basic 
functions; being officials and referees; including knowledge about amateur and professional 
bowling. 
 
กท.424  การจัดการกีฬายอดนิยมเพื่อสุขภาพ    2(1-2-3) 
SR.424  TREND SPORT MANAGEMENT FOR HEALTH 
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
           ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาที่ก าลังเป็นที่นิยม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กีฬาประยุกต์
เ พ่ือสุ ขภาพ  เช่น  Street Ball , กีฬาผาดโผน (Extreme)   ทักษะการ เล่น  การจัดการแข่ งขัน  
การเรียนรู้ วิธีการเล่น กติกา มารยาท ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอ านวยความสะดวกการบริหาร
จัด คณะกรรมการด าเนินการ หน้าที่พ้ืนฐาน การตลาด และการประชาสัมพันธ์   การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสิน              
    Studying in the history of popular sports both domestically and internationally, 
applied sports such as Street Ball, Extreme Sports; learning how to play, competition, rules, 
etiquette on playing and competition, knowledge of playground equipment and facilities; 
management Board of Directors, basic functions; being officials and referees. 
 
กท.431  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  2(1-2-3) 
SR.431  ECOTOURISM 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
  หลักการ ความหมาย ความส าคัญ คุณค่า จุดหมายการท่องเที่ยว  เป็นการท่องเที่ยวแบบรักษา
สิ่งแวดล้อม การเที่ยวชมธรรมชาติและศึกษาเรื่องราวของสรรพชีวิต เช่น เดินเที่ยวบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เดินป่าระยะไกล ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม้ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
  Principles, meaning, importance, values, purposes of tourism; it is friendly-
environmental tourism, nature tours and life stories such as walking on nature trails within 
the national parks, trekking, bird watching, butterfly watching, woodworking, and agricultural 
tourism. 
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กท.432  นันทนาการเพ่ือการบ าบัด 2(1-2-3) 
SR.432   THERAPEUTIC  RECREATION   
           เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ประวัติ ทฤษฎี ปรัชญา และพ้ืนฐาน คุณค่าของนันทนาการบ าบัด กระบวนการจัดนันทนาการบ าบัด 
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการบ าบัด การฟ้ืนฟูผู้เจ็บป่วยทั้ง ทางกาย จิตใจ อารมณ์ พร้อมทั้งการรักษาและ
ปรับปรุงแก้ไขโดยการส ารวจ และการก าหนการให้บริการ 
 History, theory, philosophy, basic values of recreation therapy, the process of 
recreation therapy, recreational activities for healing, rehabilitation of physical, mental and 
emotional illnesses; including treatment, rehabilitation and the service. 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบ 
 


