
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

184

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

รหัสและชื่อหลักสูตร
 ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Science  Program in  Sport  Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา)

 ภาษาไทย (ชื่อยอ) :  วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

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

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อยอ) :  B.Sc. (Sport  Science)

หลักสูตร
 ไมนอยกวา  125 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

       กลุมวิชาบังคับ ไมนอยกวา 12   หนวยกิต

      กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 18   หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา  89 หนวยกิต

        กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  46 หนวยกิต

       กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  43 หนวยกิต

        -  กลุมทฤษฎี ไมนอยกวา  28 หนวยกิต

       -  กลุมทักษะกีฬา ไมนอยกวา  15 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6  หนวยกิต

   รวม  (หนวยกิต)    ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 (ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา  89 หนวยกิต

       1. กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 46 หนวยกิต

 0505 101 วิทยาศาสตรการกีฬา   2(2-0-4) 

               Sport Science

 0505 128 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและสรีรวิทยา 2(1-2-3)

   สําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 1           

      Human Anatomy and Physiology for 

   Sport Science 1

 0505 129 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและสรรีวิทยา 2(1-2-3)

   สําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 2         

      Human Anatomy and Physiology for 

   Sport Science 2

 0505 130 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา  3(3-0-6) 

    Biology for Sport Science

 0505  132 การฝกดวยน้ําหนัก 1 1(1-1-1)

            Weight Training 1

 0505 201 ชีวกลศาสตรการกีฬา   2(2-0-4)

      Sport Biomechanics

 0505 202 สรีรวิทยาการกีฬา   2(2-0-4)

    Sport  Physiology

 0505 203 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา    2(2-0-4) 

   Laboratory in Sport Physiology

 0505 204 โภชนาการการกีฬา  (2-0-4)

     Sport Nutrition

 0505 205 เวชศาสตรการกีฬา  3(3-0-6) 

     Sport Medicine

 0505 229 การออกกําลังกายเพ่ือการฟนฟู 2(2-0-4)

   Exercise for Rehabilitation

 0505 231 การฝกดวยน้ําหนัก 2 1(1-1-1)

   Weight Training 2

 0505 301 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)

   Sport Sociology

 0505 302 การวัดและการประเมินผลทาง 2(2-0-4)

   วิทยาศาสตรการกีฬา                           

                 Measurement and Evaluation in Sport 

   Science

 0505 303 การฝกกีฬา   2(2-0-4)

   Sport Training

 0505 304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา   2(2-0-4)

      Technology and Innovation in Sport

 0505 305 จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4)

       Professional Code of Ethics in Sport Science  

 0505 306 กีฬาและการพัฒนาชุมชน  2(2-0-4)

      Sport and Community Development

 0505  307  การจัดการกีฬา 2(2-0-4)

   Sport Management

 0505 338 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1 1(1-1-1)

   Senior Project in Sport Science 1

 0505  362 ฝกภาคสนาม 1 2(0-10-2)

   Field Work 1

 0505 401 จิตวิทยาการกีฬา  3(3-0-6) 

   Sport Psychology 

 0505 404 ฝกภาคสนาม 2 4(0-20-4)

   Field Work 2

 0505 405 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา  2(1-2-3) 

   Seminar in Sport Science

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

   Senior Project in Sport Science 2

 2. กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 43 หนวยกิต

  2.1 กลุมทฤษฎี ไมนอยกวา  28 หนวยกิต

   2.1.1 รายวิชาเรียนรวม

 0505  105 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)

   Exercise for Health

 0505  131 การอยูคายพกัแรม 2(1-2-3)

       Camping

 0505  209 วิทยาศาสตรสุขภาพและความปลอดภัย 2(2-0-4)

   Health and Safety Science

 0505  210 การนวดเพ่ือสุขภาพและการกีฬา   2(1-2-3) 

       Massage for Health and Sport

 0505  211 การเรียนรูทักษะกลไก  2(2-0-4) 

   Motor Skill Learning

 0505  308  ความปลอดภัยทางกีฬา   2(2-0-4) 

       Safety in Sport

 0505  310  การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพ 2(2-0-4) 

   ทางกาย 

   Physical Fitness Testing and Evaluation 

 0505  311 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4)

       Computer for Sport Science
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 0505  315 การฝกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการ 2(2-0-4)

   ความเครียดทางการกีฬา          

   Psychological Skill Training and Stress 

   Management in Sport

 0505  318 บุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Personality

 0505  337  การถายภาพกีฬา   2(2-0-4)

   Sport Photography

 0505  339 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา  2(2-0-4)    

    Basic Research in Sport Science

 0505 340 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา  2(2-0-4)

                 English for Sport Science

   2.1.2 รายวิชาเรียนแยกตามกลุม ใหเลือกเรียนเพียง

กลุมใดกลุมหนึ่ง

 กลุมที่ 1 การฝกและการโคชกีฬา (Training and Coaching 

Sport)

 0505  102 องคการและการจัดการ  2(2-0-4) 

       Organization and Management

 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

       Olympic Movement

 0505  235 การเสริมสรางความสามารถทางกาย 2(2-0-4)

   Body Conditioning 

 0505  236 กีฬาบุคคลและทีม 2(2-0-4)

   Individual and Team Sport

 0505  313 การดําเนินการแขงขนัและการตัดสินกีฬา 2(2-0-4)       

   Organization of Sports Competition and 

   Offi ciating

 0505  320 ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ 2(2-0-4)

   ทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

 0505  357 ผูฝกกีฬาบุคคลและทีม 2(2-0-4)

   Individual and Team Sport Trainer

 0505  358 ผูฝกกีฬาทางน้ํา 2(2-0-4)

   Aquatic Sport Trainer

 0505  359 การจัดการกีฬาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

   Introduction to Sport Management 

 0505  360 ผูสอนเตนแอโรบิก 2(2-0-4)

   Aerobic Dance Instructor                  

 0505  406 หลักการทางวิทยาศาสตรในการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการฝกกีฬา            

   Scientifi c Principles in Exercise and 

   Sport Training

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

 0505  425  เทคนิคการโคชกีฬาและโปรแกรมการฝก 2(2-0-4)

                 Sport Coaching Techniques and Training 

   Program

 กลุมที่ 2 การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

 0505 106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับเด็ก 2(2-0-4)

   และเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth

 0505  212 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับสตรี 2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Women

 0505  230 ความยืดหยุนและการยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

   และการกีฬา                      

     Flexibility and Stretching for Sport and Health

 0505  238 โปรแกรมการออกกําลังกายเบ้ืองตนสําหรับ 2(2-0-4)

   การบาดเจ็บจากการกีฬา        

   Preliminary Exercise Program for Sport Injury

 0505  316  การพัฒนากลไกการเคล่ือนไหว 2(2-0-4)

   Motor Movement Development

 0505  341 การประเมินและการออกกําลังกายเพ่ือ 2(2-0-4)

   การฟนฟูในผูสูงอายุ                 

   Assessment and Exercise for 

   Rehabilitation in Aging

 0505  342 ความรอนและความเย็นบําบัด 2(2-0-4)

   Thermo and Cryotherapy

 0505  343 การพันผายืดและผาเทปทางการกีฬา 2(2-0-4)

   Elastic Bandaging and Taping in Sport

 0505  344 ธาราบําบัด 2(2-0-4)

   Hydrotherapy 

 0505  345  การออกกําลังกายทางเลือก 2(2-0-4)

   Alternative Exercise

 0505  346 การปองกันการบาดเจ็บจากการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการกีฬา                   

   Exercise and Sport Injury Prevention

 0505  347 การปฐมพยาบาลทางการกีฬา 2(2-0-4)

   First Aidin Sport

 0505  422 กลุมอาการและโรคจากการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

   และการกีฬา                        

   Exercise and Sport Syndromes and Diseases
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 กลุมที่ 3 การออกกําลังกายและนันทนาการ (Exercise Recrea-

tion)

 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

   Olympic Movement

 0505  104  การจัดการนันทนาการ  2(2-0-4)

                 Recreation Management

 0505  106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับเด็ก 2(2-0-4)

   และเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth  

 0505  212 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับสตรี 2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Women

 0505  213 การออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

   สําหรับผูสูงอายุ

   Exercise and Sport for Aging 

 0505  312 วิทยาศาสตรการกีฬาในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 

   Sport Science in School and Community

 0505  317 นันทนาการชุมชน 2(2-0-4) 

   Community Recreation

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and Promoting

 0505  320 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ 2(2-0-4)

   ทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

 0505  406 หลักการทางวิทยาศาสตรในการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการฝกกีฬา           

   Scientifi c Principles in Exercise and Sport 

   Training

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

 กลุมที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

 0505  106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   เด็กและเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth

 0505  206 คุณภาพชีวิตและการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

   Quality of Life and Health Promotion

 0505  212 การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับสตรี 2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Women

 0505  213 การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับผูสูงอายุ 2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Aging 

 0505  232 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)

   Health Behavior

 0505  237 วิถีสุขภาพรวมสมัย 2(2-0-4)

   Contemporary Health Lifestyle

 0505  312 วิทยาศาสตรการกีฬาในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 

   Sport Science in School and Community

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and Promoting

 0505  348 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือพัฒนา  2(2-0-4) 

   คุณภาพชีวิต                               

   Exercise and Sport for Quality of Life 

   Development

 0505  349 โภชนบําบัดและการออกกําลังกาย 2(2-0-4)   

   Nutritional Therapy and Exercise

 0505  350 พืชสมุนไพรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

   Herbal Plant for Health Promotion 

 0505  351 การประเมินและการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)   

   Health Evaluation and Promotion 

 0505  354 การวิจัยดานสุขภาพ 2(2-0-4)   

   Health Research

 0505  361 การออกกําลังกายเพ่ือการปองกันโรค 2(2-0-4)   

   Exercise for Disease Prevention

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

  Sport Tourism and Business 

 0505  423 ศาสนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)   

   Religion for Health Promotion

  0505  426 สัมมนาการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)   

   Health Promotion Seminar

 

 กลุมที ่5 การฝกกฬีามวยไทยและกีฬาพ้ืนบาน (Muay Thai and 

Traditional SportTraining)

 0505  102 องคการและการจัดการ 2(2-0-4) 

   Organization and Management

 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

   Olympic Movement

 0505  233 เทคนิคการสอนมวยไทย 2(2-0-4)

   Muay Thai Teaching Technique 

 0505  234 เทคนิคการสอนกีฬาพื้นบาน 2(2-0-4)

   Traditional Sport Teaching Technique

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and Promoting
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 0505  320 ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ 2(2-0-4)

   ทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

 0505  352 ผูนํากีฬาพ้ืนบาน 2(2-0-4)

   Traditional Sport Leader

 0505  353 การฝกมวยไทย 2(2-0-4)

   Muay Thai Training

 0505  355 ภาษาอังกฤษสําหรับมวยไทย 2(2-0-4)

   English for MuayThai

 0505  356 ศิลปะการปองกันตัวแบบไทย 2(2-0-4)

   Thai Martial Arts

 0505  406  หลักการทางวิทยาศาสตรใน 2(2-0-4)

   การออกกําลังกายและการฝกกีฬา            

   Scientifi c Principles in Exercise and 

   Sport Training

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 2(2-0-4)   

       Sport Tourism and Business 

 0505  424 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับมวยไทย 2(2-0-4)   

   Information Technology for MuayThai 

 2.2 กลุมทักษะกีฬา            ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  ประกอบดวย  กลุมวิชากีฬาและกิจกรรมประกอบดนตรี  

  กลุมวิชากีฬาประเภทใชอุปกรณไมตี

  กลุมวิชากีฬาประเภทใชลูกบอล

  กลุมวิชากีฬาตอสูและปองกันตัว 

  กลุมวิชากีฬาทางน้ํา

  กลุมวิชาการฝกกีฬา ไมนอยกวา  4  หนวยกิต

  กลุมวิชาอื่น ๆ

  * ตองเรียนทุกกลุมวิชา ไมนอยกวา  1  หนวยกิต

  2.2.1 กลุมวิชากีฬาและกิจกรรมประกอบดนตรี

 0505  107 แอโรบิกดานซ 1(0-2-1) 

   Aerobic Dance

 0505  108 นาฏศิลปไทย  1(0-2-1)

   Thai Classical Dance

 0505  109 กิจกรรมเขาจังหวะ  1(0-2-1) 

   Rhythmic Activities

 0505  110 โมเดิรนดานซ 1(0-2-1) 

   Modern Dance

 0505  111 แอโรบิกยิมนาสติกส 1(0-2-1) 

   Aerobic Gymnastics

 0505  112 ลลีาศ  1(0-2-1)

   Ballroom Dance

 0505  214 ไฟทเตอร แอโรบิก 1(0-2-1)

   Fighter Aerobic 

 0505  215 คิคบอกซิ่งแอโรบิก 1(0-2-1)

   Kickboxing Aerobic

  2.2.2 กลุมวิชากีฬาประเภทใชอุปกรณไมตี

 0505  113 เทนนิส   1(0-2-1)

   Tennis

 0505  114 แบดมินตัน  1(0-2-1)

   Badminton 

 0505  115 ซอฟทเทนนิส    1(0-2-1)

   Soft Tennis 

 0505  116 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)

   Table Tennis 

 0505  216 กอลฟ 1(0-2-1)

   Golf

  2.2.3 กลุมวิชากีฬาประเภทใชอุปกรณลูกบอล

 0505  117 ฟุตซอล 1(0-2-1)

   Futsal

 0505  118 ตะกรอและเซปคตะกรอ 1(0-2-1)

   Takraw and SepakTakraw

 0505  119 เบสบอล 1(0-2-1)

   Baseball 

 0505  120 ฮอกกี้ 1(0-2-1)

   Hockey

 0505  121 ซอฟทบอล  1(0-2-1)

   Softball 

 0505  122 แฮนดบอล 1(0-2-1)

   Handball 

 0505  217 แอโรฟตบอล  1(0-2-1)

   Aerofi tball

 0505  321 บาสเกตบอล  1(0-2-1)

   Basketball 

 0505  322 รักบี้ฟุตบอล 1(0-2-1)

   Rugby Football 

 0505  323 ฟุตบอล  1(0-2-1)

   Football 

 0505  324 วอลเลยบอล   1(0-2-1)

   Volleyball 

  2.2.4 กลุมวิชากีฬาศิลปะปองกันตัว

 0505  218 มวยไทย   1(0-2-1)

   MuayThai 

 0505  219 กระบี่กระบอง  1(0-2-1)

   KrabiKrabong
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 0505  220 ยูโด  1(0-2-1)

   Judo  

 0505  221 เทควันโด   1(0-2-1)

   Takwando

 0505  222 ดาบสากล  1(0-2-1) 

   Fencing

 0505  223 ศิลปะปองกันตัว 1(0-2-1)

   Martial Art

 0505  325 มวยสากล   1(0-2-1)

   Boxing

  2.2.5 กลุมวิชากีฬาทางน้ํา

 0505  224 เรือพาย  1(0-2-1)

   Rowing

 0505  225 วายนํ้า   1(0-2-1)

   Swimming 

 0505  226 การออกกําลังกายในน้ํา 1(0-2-1)

   Aquatic Exercise

 0505  227 ระบําใตนํ้า 1(0-2-1) 

   Synchronized Swimming

 0505  326 กระโดดน้ํา 1(0-2-1)

   Diving

 0505  327 โปโลนํ้า  1(0-2-1)

   Water Polo 

 0505  328 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา  1(0-2-1)

   Life Saving and Water Safety

  2.2.6 กลุมวิชาการฝกกีฬา

 0505  408 การฝกกรีฑา  2(1-2-3)

   Athletics Training

 0505  409 การฝกวายน้ํา 2(1-2-3) 

   Swimming Training

 0505  410 การฝกบาสเกตบอล  2(1-2-3) 

   Basketball Training 

 0505  411 การฝกรักบี้ฟุตบอล  2(1-2-3) 

   Rugby Football Training

 0505  412 การฝกฟุตบอล  2(1-2-3) 

   Football Training 

 0505  413 การฝกวอลเลยบอล 2(1-2-3) 

   Volleyball Training 

 0505  414 การฝกยิมนาสติกส 2(1-2-3) 

   Gymnastics Training

 0505  415 การฝกเทนนิส  2(1-2-3)

   Tennis Training

 0505  416 การฝกแบดมินตัน  2(1-2-3) 

   Badminton Training

 0505  417 การฝกมวยสากล  2(1-2-3) 

   Boxing Training

 0505  418 การฝกมวยไทย   2(1-2-3) 

   MuayThai Training

 0505  419 การฝกยูโด  2(1-2-3) 

   Judo Training

 0505  420 การฝกเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

   Table Tennis Training

  2.2.7 กลุมวิชาอื่น ๆ

 0505  123 การวิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

   Running for Health

 0505  124 การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)  

   Rope Jumping  for Health

 0505  125 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

   Yoga for Health  

 0505  126 เกมสเบ็ดเตล็ด   1(0-2-1)

   Minor Games

 0505  127 เกมสพื้นบาน 1(0-2-1)

   Traditional Playground Games

 0505  329 ยิมนาสติกส 1(0-2-1)

   Gymnastics  

 0505  330 กรีฑา    1(0-2-1) 

   Athletics

 0505  331 โบวลิ่ง  1(0-2-1)

   Bowling

 0505  332 จักรยาน   1(0-2-1)

   Cycling

 0505  333 การออกกําลงักายและการควบคุมนํ้าหนัก  1(0-2-1)

   Exercise and Weight Control

 0505  335 ยกนํ้าหนัก 1(0-2-1)

   Weight Lifting

 0505  336 การเสริมสรางสัดสวนรางกาย 1(0-2-1)

       Body Sculpting

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจ ที่ เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดใหเปนวิชาเลือกเสรีได และไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 12

0021 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)

 Fundamental English

 วิชาเอกบังคับ

0505 101 วิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4)

 Sport Science

0505 128 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและสรีรวิทยา 2(1-2-3)

 สําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา1

 Human Anatomy and Physiology for 

 Sport Science 1

 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 1 รายวิชา)

xxx xxx  2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก (กลุมทักษะกีฬา 2 รายวิชา)

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12
xxx xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)
 วิชาเอกบังคับ 

0505 129 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและสรีรวิทยา 2(1-2-3)
 สําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 2
 Human Anatomy and Physiology for 
 Sport Science 2
0505 130 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา  3(3-0-6)
 Biology for Spor Science
0505 132 Weight training 1 1(1-1-1)
 การฝกดวยนํ้าหนัก 1
 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 1 รายวิชา)

xxx xxx  2(2-0-4)

รวม 22 หนวยกิต รวม 22 หนวยกิต
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ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2

xxx xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

 วิชาเอกบังคับ 

0505 202 สรีรวิทยาการกีฬา  2(2-0-4)

 Sport Physiology

0505 203 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)

 Laboratory in Sort Physiology

0505 231 การฝกดวยน้ําหนัก 2 1(1-1-1)

 Weight training 2

 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 3รายวิชา) 

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก (กลุมทักษะกีฬา 2 รายวิชาและกลุม

วิชาการฝกกีฬา  1 รายวิชา)

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  2(1-2-3)

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

 วิชาเอกบังคับ

0505 201 ชีวกลศาสตรการกีฬา  2(2-0-4)

 Sport Biomechanics

0505 204 โภชนาการการกีฬา 2(2-0-4)

 Sport Nutritin

0505 205 เวชศาสตรการกีฬา 3(3-0-6)

 Sport Medicine

0505 229 การออกกําลังกายเพื่อการฟนฟ ู 2(2-0-4)

 Exercise for Rehabilitation

 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 2 รายวิชา)

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก (กลุมทักษะกีฬา 3 รายวิชา)

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

รวม 19 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

xxx xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

 วิชาเอกบังคับ 

0505 301 สังคมวิทยาการกีฬา  2(2-0-4)

 Sport Sociolgy

0505 302 การวัดและการประเมินผลทาง 2(2-0-4)

 วิทยาศาสตรการกีฬา

 Measurement and Evaluation in Sport 

 Sience

0505 304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา 2(2-0-4)

 Technology and Innovation in Sport

 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 3 รายวิชา)

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก (กลุมทักษะกีฬา 2 รายวิชา) 

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

 วิชาเอกบังคับ 

0505 303 การฝกกีฬา 2(2-0-4)

 Sport Training

0505 307 การจัดการกีฬา 2(2-0-4)

 Sport Mangement

0505 338 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1 1(1-1-1)

 Senior Project in Sport Science 1

 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 3 รายวิชา) 

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

xxx xxx  2(2-0-4)

 วิชาเอกเลือก (กลุมทักษะกีฬา 2 รายวิชา) 

xxx xxx  1(0-2-1)

xxx xxx  1(0-2-1)

รวม 16 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3

ภาคฤดูรอน

 วิชาเอกบังคับ

0505 362 ฝกภาคสนาม 1 2(0-10-2)

 Field Work 1

รวม 2  หนวยกิต

ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

 วิชาเอกบังคับ

0505 401 จิตวิทยาการกีฬา 3(3-0-6)
 Sport Psychlogy
0505 421 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2 2(1-2-3)
 Senior Project in Sport Science 2
 วิชาเอกเลือก (กลุมทฤษฎี 1 รายวิชา) 

xxx xxx  2(2-0-4)
 วิชาเอกเลือก (กลุมวิชาการฝกกีฬา 1 รายวิชา) 

xxx xxx  2(1-2-3)

 วิชาเอกบังคับ

050  404 ฝกภาคสนาม 2 4(0-20-4)
 Field Work 2

รวม 9  หนวยกิต รวม 4 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา  89 หนวยกิต

 2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  46 หนวยกิต

 0505 101  วิทยาศาสตรการกีฬา   2(2-0-4) 

   Sport Science

      ประวัติและปรัชญา หลักการ ขอบขาย วิวัฒนาการ 

ความสําคัญ ปจจุบันและแนวโนม และการประยุกตใชวิทยาศาสตร

การกีฬาทั้งในการกีฬาเพื่อมวลชนและการแขงขัน

   History and philosophy, principles, scopes, 

evolution, signifi cance, current and trend, and application of 

sport science in both sport for all and competition

 0505 128 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและสรีรวิทยา 2(1-2-3)

   สําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 1        

   Human Anatomy and Physiology for

   Sport Science 1 

   ความรูและทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของ

ระบบรางกายมนุษยที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเคล่ือนไหวของรางกาย 

ประกอบดวย ระบบกลามเนื้อและกระดูก ซึ่งประกอบดวยอวัยวะที่

สําคัญ คือ กระดูก กลามเน้ือ ขอตอ เอ็นกลามเน้ือ และเอ็นขอตอของ

ศรีษะ คอ หลงั แขน มอื ทรวงอก ทอง เชงิกราน ขาและเทา รวมถึงระบบ

ไหลเวียนและการหายใจ ซึง่ประกอบดวยอวัยวะ เชน หวัใจ หลอดเลือด 

ทางเดินหายใจ และปอด สําหรับการนําไปใชและอธิบายถึงขอจํากัด

การเคล่ือนไหวของรางกายและการออกแบบทาทางการเคล่ือนไหวของ

รางกายในการออกกําลงักายและฝกซอมกีฬา และปฏิบตักิารท่ีเก่ียวของ

กับเนื้อหารายวิชา

   Foundations and theories on the structure and 

function of the human body system that directly relaed to 

body movement; System are included the musculoskeletal 

system which composed of the major organs such as bones, 

muscles, tendons, joints and ligaments of head, neck, back, 

arms, hands, thoracic, abdominal, pelvic, legs and foots, as 

well as the cardiorespiratory system which composed of the 

organs such as heart, vessels, respiratory passages, and lungs 

for implicating and determining of body movement limitation 

and posture design in exercise and sport training; and 

laboratory related to subject contents 

 0505 129 กายวิภาคศาสตรของมนุษยและ 2(1-2-3)

   สรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 2     

   Human Anatomy and Physiology 

   for Sport Science 2

                 เงือ่นไขรายวชิา : 0505 128 กายวภิาคศาสตรของมนษุย

   และสรีรวิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 1   

   Prerequisite : 0505  128 Human Anatomy and 

   Physiology for Sport Science1

   ความรูและทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของ

อวัยวะตาง ๆ ในระบบรางกายมนุษยที่เกี่ยวของโดยออมกับการ

เคลื่อนไหวของรางกาย ระบบประกอบดวยระบบประสาท ระบบทาง

เดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบขับถายของเสีย และระบบสืบพันธุ 

เพือ่นาํไปใชในการอธิบายกลไกการทํางานรางกายทัง้กอน ระหวางและ

หลงัการออกกาํลงักายและฝกซอมกฬีาใหไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา

   Foundations and theories on the structure and 

function of the various organs in human body system that 

indirectly related to body movement. Systems are included 

the nervous system, digestive system, excretory system, 

endocrine system and reproductive system for implicating to 

determine the mechanical body function at before, during, and 

after exercise and sport training with the most effectiveness; 

and laboratory related to subject contents

 0505  130 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา   3(3-0-6) 

   Biology for Sport Science

   โครงสรางและหนาที่ ออแกเนียลและพฤติกรรมของ

เซลล ชีวเคมีของเซลล สรีรวิทยาและพันธุศาสตร ตลอดจนกลไกและ

การควบคมุการทาํงานของอวยัวะในระบบตางๆ ในรางกายทีจ่าํเปนตอ

การดํารงชีวิตของมนุษย การนําไปประยุกตใชในการออกกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพและการฝกกีฬาพัฒนาความสามารถทางกีฬา

   Structure and function, cell, organelles and  cell 

behavior, cell biochemistry, physiology and genetics including 

mechanism and control of cellular metabolism, processes and 

mechanical control of organ function of several body systems 

essential for human  life , an  application  in exercise for heath  

and sport training for enhancing sport performance
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 0505  132 การฝกดวยนํ้าหนัก 1 1(1-1-1)

                Weight Training 1

   หลักการและวิธีการฝกดวยน้ําหนักเพ่ือเสริมสราง

ความแข็งแรงความอดทนความเร็วและกําลังของกลามเนื้อวิธีการ

ออกแบบโปรแกรมการฝกการทดสอบและการประเมินผลมีการศึกษา

นอกสถานที่

   Principles and Methods of weight training for 

developing of muscle strength, endurance, speed, and power. 

Training program, designing, testing, and evaluating. Field 

trip requirement

 0505  201 ชีวกลศาสตรการกีฬา 2(2-0-4) 

   Sport Biomechanics

   ความรูและวธิกีารทางดานชวีกลศาสตรในการประยกุต

ใชตอโครงสรางและหนาที่ของการเคลื่อนไหวของมนุษย กิจกรรมการ

ดําเนินชีวิตประจําวนั สุขภาพและความสามารถทางกีฬา

   Knowledge and methods of biomechanics 

applied to structures and functions of human movements, 

daily living activities, health, and sport performance

 0505  202 สรีรวิทยาการกีฬา    2(2-0-4) 

   Sport  Physiology

   การรักษาสภาพสมดุลของรางกาย การตอบสนองและ

การปรับตวัของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย ทัง้แบบฉับพลนัและระยะ

ยาว ที่เกิดจากการเลนและฝกกีฬา 

   Homeostasis, response and adaptation of 

human body systems in both acute and chronic adaptation 

as a result of sport playing and training

 0505  203 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา  2(2-0-4) 

   Laboratory in Sport Physiology

   เทคนิคปฎิบัติการทางดานสรีรวิทยาทางการกีฬาท่ี

เกี่ยวของกับรายวิชา 0505  202 สรีรวิทยาทางการกีฬา การปฏิบัติการ

ประกอบดวยการทดสอบอากาศนิยมและอนากาศนิยม สวนประกอบ

ของรางกาย ความแข็งแรงและความออนตัว การประสานงานและการ

ตอบสนอง  ความสมดุล และตัวชี้วัดอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลัง

กายและการกีฬา

   Techniques of sport physiology laboratory that 

related to the course 0505 202: Sport Physiology; laboratory 

experiences included testing of aerobic and anaerobic, 

body composition, strength and fl exibility, coordination and 

response, balance, and other indicators related to exercise 

and sport

 0505  204 โภชนาการการกีฬา  2(2-0-4) 

   Sport Nutrition

   สารอาหารหลัก สารอาหารรอง และอาหารอ่ืนๆ ทีจ่าํเปน

อนัจะเปนการประยกุตใชเพือ่การพฒันาสขุภาพ และความสามารถทาง

กีฬา รวมถึงความเขาใจผลของเมตาโบลิซึมของอาหาร การเลือก และ

การประยุกตใชสารอาหารเสริมเพื่อเพิ่มพลังงานในวิถีการดําเนินชีวิต

จริง และบริบททางการกีฬา

   Macronutrient, micronutrient, and other

essential nutrients ingested that will be applied to improve 

health and sport performance including understanding the 

effect of food metabolism, selecting and applying nutritional 

supplements to enhance energy in real life scenarios and 

context of sport

 0505  205 เวชศาสตรการกีฬา  3(3-0-6) 

   Sport Medicine

   ขอบขายและบุคลากรทางเวชศาสตรการกีฬา การ

ประเมินสขุภาพและสมรรถภาพทางกายกอนออกกําลงักายและการเลน

กฬีา ความรูพืน้ฐานทางดานเวชศาสตรการกีฬาเพ่ือการปองกันและการ

บําบัดรักษาการบาดเจ็บ สารตองหาม การฟนฟูสภาพรางกาย การออก

กําลังกายในผูปวยหรือบคุคลพิเศษ

   Scopes and teams of sport medicine; health 

and physical fi tness evaluation prior to exercise and sport 

playing; basic knowledge of sport medicine for prevention 

and treatment of injuries; doping; physical rehabilitation; 

exercise  for patients or special population

 0505  229 การออกกําลังกายเพื่อการฟนฟู 2(2-0-4) 

   Exercise for Rehabilitation

   การเพิม่ระดับความสามารถทางกายและการวเิคราะห

โปรแกรมการออกกําลังกาย โดยอาศัยหลักการและเทคนิคทางดาน

กายภาพบําบัด

   Improving physical performance level and 

analyzing exercises programs by using physical therapy 

principles and techniques

 0505  231 การฝกดวยนาหนัก 2 1(1-1-1)

                Weight Training 2

              เงื่อนไขรายวิชา : 0505  132  การฝกดวยนาหนัก 1

                 Prerequisite  : 0505  132  Weight Training 1

   ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการฝกดวยนาหนักเพื่อเสริม

สรางความแข็งแรงความอดทนความเร็วและกําลงัของกลามเน้ือพัฒนา

บุคลิกภาพตนเองเพื่อใหมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
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   Study and practice ofweighttraining 

techniquesto buildstrength,endurance, speedandstrength 

ofmuscle. Developtheir ownpersonalityin order to havea good 

physical fi tness

 0505  301 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)

   Sport Sociology

   วิวัฒนาการของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาใน

เชิงสังคมวิทยา วิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ที่มี

ผลตอมาตรฐานและความกาวหนาในการออกกําลังกายและการกีฬา 

   Evolution of exercise and sport playing in terms 

of sociology; analyses of environmental, social, and cultural 

factors that infl uenced  the standard  and progress of exercise 

and sport

 0505  302 การวัดและการประเมินผลทาง 2(2-0-4) 

   วิทยาศาสตรการกีฬา

   Measurement and Evaluation in Sport Science

   การวัดและการประเมินทางการกีฬา  การฝกปฏิบัติ 

การเลือกใชและการสรางแบบวัดและแบบทดสอบทางการกีฬา  การ

วิเคราะหขอมูลโดยอาศัยวิธกีารทางสถิติ

   Measurement and evaluation in sport; 

practicing, selecting, and constructing sport measures and 

tests; data analysis by using statistical methods

 0505  303 การฝกกีฬา  2(2-0-4)     

   Sport Training

   ทฤษฎี หลักการและวิธีการออกกําลังกายและฝก

กีฬา การออกแบบและบริหารโปรแกรมการฝกเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย และความสามารถทางกีฬา

   Theories, principles, and exercise and sport 

training methods; design and administration of training 

programs for  health, physical fi tness, and sport performance 

improving

 0505  304  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา    2(2-0-4) 

   Technology and Innovation in Sport

   การสรางและพัฒนารูปแบบ อุปกรณและ เครื่อง

มือใหม ๆ เพื่อใชในการออกกําลังกายและฝกกีฬา เนนการปรับปรุง

และประยุกตใชใหไดคุมคามากข้ึนในเชิงการแกปญหาและความคิด

สรางสรรค

   Inventing and developing new models, 

equipment, and instrument for exercise and sport train-

ing: emphasizing on being worth from modifi cation and 

application by using problem solving strategies and creative 

thinking

 0505  305 จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 2(2-0-4)

   การกีฬา 

   Professional Code of Ethics in Sport Science

   แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความสําคัญของ

จรรยาบรรณวิชาชีพดานการกีฬา ทฤษฎี ปรัชญาและขอบขายของจรรยา

บรรณวิชาชีพดานการกีฬา  รวมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อชี้แนะและยึดมั่นใน

การเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬามอือาชีพ

   Fundamental concept, definition, and 

signifi cance of ethics in sport;  theory, philosophy, and scope 

of ethics in sport;  including practical principles for guiding 

and committing in order to be the professional  sport scientist

 0505  306 กีฬาและการพัฒนาชุมชน   2(2-0-4) 

   Sport and Community Development

   กิจกรรมนันทนาการการออกกําลังกายและกีฬาตางๆ 

ในชุมชน  วธิกีารบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ เหลานัน้ใหตรงตามความ

ตองการของชุมชน

   Recreation activities, exercise and sport 

activities in community; administration of those activities to 

meet the needs of the community

 

 0505  307 การจัดการกีฬา  2(2-0-4)

   Sport Management

   ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร งานบุคคล การติดตอ

สือ่สารและการแกปญหา การบรหิารงบประมาณ คาใชจาย จรรยาบรรณ 

และการประเมินโปรแกรมทั้งจากหนวยงานราชการและเอกชน

   Administrative theories and concepts; personal 

administration; communication and problem solving; fi scal 

management, budgeting, ethical considerations, and program 

evaluation in both government and private organizations

 0505 338 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1 1(1-1-1)

                Senior Project in Sport Science 1

   เงื่อนไขรายวิชา : 0505  339 การวิจัยพื้นฐานทาง

   วิทยาศาสตรการกีฬา

   Prerequisite : 0505  339  Basic Research in Sport 

   Science

   รปูแบบและวิธกีารเขียนโครงงานวิทยาศาสตรการกีฬา 

ทศิทางและประเดน็หวัขอ รวมทัง้การเขยีนเคาโครงงานบทที ่1-3 ได เพือ่
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เตรียมการนําไปสูรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรการกีฬา 2

   Patterns and methods of project writing in 

sport science. Trends and issues, including project proposal 

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

sport science 2

 0505  362 ฝกภาคสนาม 1 2(0-10-2) 

   Field Work 1

                เงื่อนไขรายวิชา : 0505 338 โครงงานนิสิตทาง

   วิทยาศาสตรการกีฬา 1

   Prerequisite   : 0505  338  Senior Project in Sport 

   Science 1

   การสังเกตสถานการณ วธิกีารและกระบวนการทํางาน 

กจิกรรมศึกษาดงูานในสถานประกอบการทีเ่กีย่วของกบัการออกกาํลงั

กายและกีฬา ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห เปนเวลา 2 สัปดาห  การ

ศกึษา  คนควา  และรายงานเก่ียวกบัปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบตัิ

งาน  การแกไขปญหา  และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

     Situation observation, methods and working 

processes; fi eld trip activities in work places that related to 

exercise and sport at least 10 hours per week  for  2 weeks; 

studying, searching, and presentating problems and obstacles 

of working, problems solving and working suggestion

 0505  401 จิตวิทยาการกีฬา  3(3-0-6) 

   Sport Psychology

   ความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวรางกายและ

สภาวะภายใน เน้ือหาวชิาประกอบดวยแรงจูงใจ ความเครียดและความ

วิตกกังวล ความกาวราวและความรุนแรง พลวัตรของกลุมและความ

เปนผูนําทักษะทางจิตใจ ภาพลักษณทางกาย การเลิกเลน การบาดเจ็บ 

และอิทธิพลของสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับความสามารถ

ทางรางกายและจิตใจทั้งในบริบทของการเลนกีฬาเพื่อมวลชนและการ

แขงขัน

   The reciprocal relationship of body movements 

and inner states; subject content included motivation, stress 

and anxiety, aggression and violence, group and leadership 

dynamics, psychological skills, body image, burn out, injury, 

and social and environmental infl uencing that related to 

physiological and psychological performance in the context 

of both sport for all and competition

 0505  404 ฝกภาคสนาม 2 4(0-20-4)       

   Field Work 2

                เงื่อนไขรายวิชา : 0505  362  ฝกภาคสนาม 1

   Prerequisite  : 0505  362  Field Work 1

   ฝกปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัดานวทิยาศาสตรการกฬีา เปน

ผูฝกสอนกฬีา และการออกกาํลงักาย  ในสถานประกอบการหรอืชมุชน 

ไมนอยกวา 20 ชัว่โมง/สปัดาห เปนเวลา 1 ภาคการศกึษา  พรอมทัง้การ

ศึกษา  คนควา  และรายงานผลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคจากการ

ปฏิบัติงาน  การแกไขปญหา  และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

   Working practice related to sport science; 

sport and exercise trainers in the work place or community  

at least 20 hours per week for a semester; included studying, 

searching, and reporting  problems and obstacles of working, 

problem solving and suggestion in working practice

 0505  405 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา  2(1-2-3) 

   Seminar in Sport Science

   กิจกรรมการศึกษาดูงานในขอบขายวิทยาศาสตรการ

กีฬา  การศึกษา คนควา อภิปรายกลุมและการวิเคราะหประเด็นตางๆ 

ทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตรการกฬีา เพือ่ใหกาวทนัตอความตองการและการ

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรการกีฬา

       Field trip activities in scopes of sport science; 

studying, searching, group discussion, and analysis of  

various issues related to sport science to meet the needs and 

changing of sport science

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

              Senior Project in Sport Science 2

   เงื่อนไขรายวิชา : 0505  362  ฝกภาคสนาม 1

   Prerequisite  : 0505  362  Field Work 1

   การวิเคราะห การคิดคน การสราง การพัฒนา การ

ประเมนิ และสรปุโครงงานทีเ่กีย่วของกบัการออกกาํลงักายและกฬีาทัง้

ในการสงเสริมสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนความสามารถ

ทางกีฬา รวมถึงการนําเสนอโครงงานตอสาธารณะ

   Analysis, invention, production, development, 

evaluation, and conclusion of projects related to exercise and 

sport in both health promotion and physical fi tness as well as 

sport performance improvement including project presentation 

to the public
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 2. กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  43 หนวยกิต

  2.1 กลุมทฤษฎี           ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

   2.1.1 รายวิชาเรียนรวม

 0505  105 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

   Exercise for Health

   หลกัการเบ้ืองตนของการออกกําลงักาย ฝกปฏิบตักิาร

ออกกาํลงักายชนิดตางๆ แบบผสมผสาน เพือ่การเสริมสรางสขุภาพและ

สมรรถภาพทางกาย

   Basic principles of exercise, practicing in 

various types of exercise with combination for health and 

physical fi tness improving

 0505  131 การอยูคายพักแรม 2(1-2-3)

   Camping

   ประวัติ และวิวัฒนาการของคายพักแรมในยุคตาง ๆ 

คุณคาของคายพักแรมในดานพัฒนาบุคคลและการพักผอนหยอนใจ 

ประเภทของคายพักแรม  องคการที่จัดคายพักแรม การปฏิบัติตนเปน

ชาวคายที่ดี การจัดและดําเนินงานคายพักแรมโดยสังเขป

   History and evolution of camping in each 

period of time; values of camping in personal development 

and recreation; types of camping; camping organizations; 

behaving of good camping members, brief management and 

procedure of camping

 0505  209 วิทยาศาสตรสุขภาพและความปลอดภัย 2(2-0-4)

   Health and Safety Science

   สิง่แวดลอมทางกายภาพและชวีภาพ  และการเชือ่มโยง

ไปสูสขุภาพของมนุษยและอุบตัเิหตุ สาเหตุทีท่าํใหเกดิอุบตัเิหตุจากการ

จราจรในบาน โรงเรียน  โรงงานอุตสาหกรรม และสนามกีฬา 

การจัดโปรแกรมสวัสดิภาพในสถานท่ีตาง ๆ 

   Physical and biological environment and 

integrating to human health and accident; causes of traffi c 

accident, accident at home, school, factory, and sport fi eld; 

setting of safety programs in those places

 0505  210 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา   2(1-2-3) 

   Massage for Health and Sport

   โครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆของรางกายที่

เกีย่วของกับการนวด ประโยชนของการนวดทางสรรีวทิยาและจติวทิยา 

ฝกปฏิบตักิารนวดและการนําไปใชเพ่ือการผอนคลายและสุขภาพ รวม

ทั้งการประยุกตการนวดในการเตรียมตัวของนักกีฬา กอนการแขงขัน 

ขณะแขงขัน และหลังการแขงขัน 

   Structural and functional body systems 

related to massage; physiological and psychological benefi ts of 

massage; practices in massage and application for relaxation 

and health; including applying massage to prepare athletes 

before, during and after competition

 

 0505  211 การเรียนรูทักษะกลไก  2(2-0-4) 

   Motor Skill Learning

   ความรูพื้นฐานดานสรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการ

ขาวสาร และกุศโลบาย เพื่อนํามาใชในการเรียนรู การฝก และความคง

อยูของทักษะ

   Basic foundation of physiology and psychology; 

information processes and strategies applied to learning, 

training and retention of skills

 0505  308 ความปลอดภัยทางกีฬา 2(2-0-4) 

   Safety in Sport

   ความหมาย  ขอบขายและความสําคัญของความ

ปลอดภัยในการกีฬา การปองกันการบาดเจ็บการจัดการและการ

สงเสริมความปลอดภัยในการเลนกีฬา การแกปญหา มาตรฐานและ

กฎระเบียบดานความปลอดภัยทางสุขภาพและกีฬา

   Defi nition, scope, and signifi cance of sports 

safety; prevention of injury,  management and promotion of 

exercise and sport safety; problem solving, standards, and 

rules of health and sport safety

 0505  310 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพ 2(2-0-4)

   ทางกาย

   Physical Fitness Testing and Evaluation

   แบบทดสอบและวิธีการดําเนินการของแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางสุขภาพและทางกีฬา เกณฑปกติสมรรถภาพทางกาย 

การเลือกใชแบบทดสอบ การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน

   Test and procedure of health and sport related 

to physical fi tness test;  norms of physical fi tness; selecting 

the test; developing standard test 

 0505  311 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4)

   Computer for Sport Science

   การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปกิจกรรม

ทางดานการออกกําลังกายและการกีฬา  การสืบหาขอมูลทาง

วทิยาศาสตรการกฬีาจากอินเตอรเนต็ การจดัการและการนาํเสนอขอมลู 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

198

   Using of computer and computer – package 

programs in exercise and sport activities; searching for sport 

science data from internet; data management and presentation

 0505  315 การฝกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการ 2(2-0-4)

   ความเครียดทางการกีฬา

   Psychological Skill Training and Stress 

   Management in Sport

   หลักการ วิธีการและประโยชนของการฝกทักษะทาง

จิตวิทยาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพของการแสดงออกทางกีฬา  และ

วิธีการในการจัดการความเครียดจากการฝกซอมและแขงขันกีฬา

   Principles, methods, and benefi ts of psychological 

skill training to improve sport performing and methods of 

stress coping from sport training and competition

 0505  318  บุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Personality

   หลักการ บทบาท และวิธีการออกกําลังกายและเลน

กีฬา ความสวยงามทางดานรางกายและจิตใจ กีฬาและการเสริมสราง

บุคลิกภาพ เทคนิคตางๆในการเสริมสรางความงามของมนุษย

   Principles, roles and methods of exercise and 

sport playing; physical and psychological beauty; sport and 

personality improvement; various techniques of human 

beauty

 0505  337 การถายภาพกีฬา 2(2-0-4)

   Sport Photography

   ทฤษฎี เทคนิค ความรูเบื้องตนกับการถายภาพกีฬา 

ประเภทของการถายภาพกีฬา การจัดองคประกอบของภาพทางการ

กีฬา ซึ่งเปนแนวทางในการประยุกตใชเพื่อสงเสริมและพัฒนางานทาง

ดานวิทยาศาสตรการกีฬา

   Theory, techniques, fundamentals of sport 

photography. Types of sport photography. The hue of image 

of sport. A guide to applying for promotion and development 

of sport science

 0505  339 การวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4)

   Basic Research in Sport Science

   หัวขอ วัตถุประสงค สมมุติฐาน วิธีการในการวิจัยซึ่ง

ประกอบดวยการสุมตัวอยาง และการเลือกกลุมศึกษา  การเก็บและ

วิเคราะหขอมูล  การรายงานผลและการสรุปผลการวิจัย การศึกษางาน

วจิยัดานวิทยาศาสตรการกีฬาท้ังในและตางประเทศเพ่ือฝกอภิปรายผล 

และประยุกตใชผลงานวิจัย

   Topics; objectives; hypotheses; methods 

of research composed of sampling and selection of study 

group, data collection and analysis; reporting and summaries 

of  research results; studying sport science research  in the 

country and abroad for practicing on discussion and applying 

research results

 0505  340 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการกีฬา  2(2-0-4)

                English for Sport Science

   ศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตรการกีฬา ทักษะการใช

ภาษาองักฤษเพือ่พฒันางานวชิาการและบรกิารทางวทิยาศาสตรการกฬีา

   Technical terminology for sport science, skills 

in using English for academic and service development in 

sport science

   2.1.2 รายวิชาเรียนแยกตามกลุม

 กลุมที่ 1 การฝกและการโคชกีฬา (Training and Coaching 

Sport)

 0505  102 องคการและการจัดการ 2(2-0-4) 

   Organization  and  Management

   หลกัการและความรูพืน้ฐาน ทฤษฎี และการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับองคการและการจัดการ

   Principles and foundation, theories, and 

procedure related to organization and management

 

 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

   Olympic Movement

   ประวัติและปรัชญา วิวัฒนาการ ความสําคัญและ

กระบวนการโอลิมปค การใชกิจกรรมกีฬาในการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมคนและหนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ 

คุณคาและเปาหมายที่แทจริงของการกีฬา

   History and philosophy, evolution, importance, 

and lympic movement; using of sport activities for developing 

the relationship between individuals, groups of people, and 

organizations in the country and between the countries; real 

value and  goals of sport

 0505  235 การเสริมสรางความสามารถทางกาย 2(2-0-4)

               Body Conditioning 

   ความหมายความสําคัญหลักการและวิธีการฝกทาง

กายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬามีการศึกษา

นอกสถานที่
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        Defi nition, importance principles and physical 

training methods for improving physical fi tness and sport skill. 

Field trip requirement

 0505  236 กีฬาบุคคลและทีม 2(2-0-4)

   Individual and Team Sport

                ความหมายและชนิดกีฬาบุคคลและทีมทาทางการ

เคลื่อนไหวและทักษะหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อประยุกต

ใชกับกีฬาบุคคลและทีม

       Defi nition and types of individual and team sport, 

movement and skills.Sports science principles for individual 

and team sport application

 0505  313 การดําเนินการแขงขันและการตัดสินกีฬา 2(2-0-4)

   Organization of Sports Competition and 

   Offi ciating

   กฬีาแตละชนิด ขัน้ตอน การดาํเนนิงานและการจดัการ

แขงขันกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขัน การบันทึกและรายงานผล และ

การตัดสินกีฬาในกีฬาแตละชนิด

   Type of sport, stages, procedures, and 

organizations of sport competition; modes of organization 

of sport competition; data recording and reporting; sport 

offi ciating in each sport type

 0505  320 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ 2(2-0-4)

   ทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

   หลักการโครงสรางและออกแบบสถานที่และอุปกรณ

ในการออกกําลังกายและการกีฬา ที่มีคุณภาพตอการใชงานตาม

มาตรฐานและหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา

   Principles, structure and design of facilities 

and equipments in exercise and sport based on standard and 

principles of sport science

 0505  357  ผูฝกกีฬาบุคคลและทีม 2(2-0-4)

   Individual and Team Sport Trainer

   หลักการและเทคนิคของการเปนผูฝกกีฬาบุคคลและ

ทมีการนําหลกัการทางวิทยาศาสตรการกฬีาไปประยุกตใชในการเตรียม

นักกีฬาและทีมทั้งในสถานการณกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน

และหลังการแขงขัน

   Principles and techniques of individual and 

team sport trainer. Application of sport science principles in 

athlete and team preparing in pre, mid, and post season 

 0505  358 ผูฝกกีฬาทางนํ้า 2(2-0-4)

   Aquatic Sport Trainer

   หลกัการและเทคนคิของการเปนผูฝกกฬีาทางนํา้การนาํ

หลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาไปใชในการออกกําลังกายและการ

เตรียมนักกีฬาทั้งในสถานการณกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน

และหลังการแขงขัน

   Principles and techniques of aquatic sport 

trainer. Application of sports science principles in athlete 

preparing in pre, mid, and post season  

 0505  359  การจัดการกีฬาเบื้องตน 2(2-0-4) 

   Introduction to Sport Management 

   ทฤษฎแีละหลกัการทางดานการจดัการกฬีา การจดัการ

กฬีาในองคกรของรฐัและเอกชนประกอบดวย การบรหิารการตลาดการ

เงินกระบวนการดาํเนนิงานการประชาสมัพนัธการสรางวสิยัทัศนและมุม

มองการกีฬาในเชิงธุรกิจเปนตน มีการศึกษานอกสถานที่

   Theory and principles of sports management. 

Sports management in government and private sectors 

such as administration, marketing, fi nancial, processes in 

management of activities, public relations, creating visions 

and sport business perspectives, etc. Field trip requirement

 0505  360  ผูสอนเตนแอโรบิก 2(2-0-4)

   Aerobic Dance Instructor 

   ความหมายและชนิดของการเตนแอโรบิก ทักษะและ

รูปแบบของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม การเปนผูนํา เทคนิคและการ

ออกแบบทาทาง การประยุกตหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา

สําหรับการเปนผูสอนเตนแอโรบิก

   Defi nition and type of aerobic dance, skills and 

pattern of appropriate movement, leadership, technique and 

choreographic design. Application of sports science principles 

for aerobic dance instructor

 0505  406 หลักการทางวิทยาศาสตรในการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการฝกกีฬา                     

   Scientifi c Principles in Exercise and 

   Sport Training

   หลกัการทางวิทยาศาสตรและวธิกีารฝกแบบตาง ๆ  เพือ่

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬา  การสราง

โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพ

รางกายของแตละบุคคลและกิจกรรมกีฬา  การเลือกใช เทคนิคและ

หลักการการฝกตาง ๆ เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและ

การฝกกีฬา
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   Scientific principles and various training 

methods for improving physical fitness and sport

performance; producing and developing exercise programs 

suitable for physical conditions of  each  person  and sport 

activity;  selection of training techniques and principles  for 

setting an exercise and sport training programs

 0505  407  การทองเท่ียวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

   กฎและระเบียบในการควบคุมการจัดการทองเที่ยว

และธุรกิจ หลักการวิธีการ และเทคนิคการจัดกลุมทองเที่ยวทางการ

กีฬา  ประชุมและสัมมนาทางกีฬาและการทองเที่ยว หลักการและวิธี

การของธุรกิจการกีฬาซ่ึงเก่ียวโยงถึงการเงิน การบัญชี การตลาด และ

การบริหารงานบุคคล 

   Rules and regulations to control tourism and 

business management; principles, methods, and techniques 

of sport-tour group; conference and seminar in sport and 

tourism; principles and methods of sport business related to 

budget, accounting, marketing, and personal administration

 0505  425 เทคนิคการโคชกีฬาและโปรแกรมการฝก   2(2-0-4)

   Sport Coaching Techniques and

   Training Program 

   หลักการและวิธีการฝก การจัดโปรแกรมการฝก 

เทคนิคและกลวิธีในการเลน การวิเคราะห การแขงขัน การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย กติกาและระเบียบการแขงขัน วิธีดําเนินการและ

การจัดการแขงขันกีฬา

   Principles and training  methods; setting 

up training programs; techniques and playing strategies; 

competition analyses;  physical fi tness improvement;  rules 

and regulations in competition; procedure and organization 

of sport competition

 กลุมที่ 2 การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

 0505  106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   เด็กและเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth 

   ประเด็น และ/หรือ ปญหาของการออกกําลงักายและ

เลนกีฬาในเด็กและเยาวชน อิทธิพลเชิงกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยา

และสังคมวิทยาของการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาท่ีมีตอเด็ก

และเยาวชน

   Issues and /or problems of exercise and sport 

playing in children and youth; anatomical, physiological, 

psychological and sociological effects of exercise and sport 

competition on children and youth

 0505  212  การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับสตรี 2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Women

   ประเด็น และ/ หรือ ปญหาของการออกกําลังกาย

และการกีฬาในสตรี อิทธิพลเชิงกายวิภาค   สรีรวิทยา จิตวิทยา และ

สงัคมวิทยาของการออกกําลงักาย การเลนและการแขงขนักฬีาของสตรี 

   Issues and/or problems of exercise and sport 

in females; anatomical, physiological, psychological and 

sociological effects of exercise, sport playing and 

competition of women

 0505 230 ความยืดหยุนและการยืดเหยียด 2(2-0-4)

   เพื่อสุขภาพและการกีฬา                            

   Flexibility and Stretching for Sport 

   and Health

   ทฤษฎีและหลักการของการเพ่ิมความยืดหยุนโดยวิธี

การยืดเหยียดกลามเน้ือชนิดตางๆ เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการ

ออกกําลังกายและเลนกีฬา การบําบัดฟนฟู และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของรางกายที่สัมพันธกับการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งฝกปฏิบัติการ

เหยียดยืดกลุมกลามเนื้อมัดตางๆ 

                Theory and principles of fl exibility improving 

using types of muscle stretching in order to preventexercise 

and sport injury, rehabilitation, and enhance effi ciency body 

function that related to healthy. Including to practice in each 

group of muscle stretching

 0505  238 โปรแกรมการออกกําลังกายเบื้องตน 2(2-0-4)

   สําหรับการบาดเจ็บจากการกีฬา

   Preliminary Exercise Program for Sport Injury

         ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนของการบาดเจ็บจากการ

กีฬาและออกกําลังกาย ทาตั้งตนในการออกกําลังกาย การทํางานของ

กลามเน้ือ การตรวจประเมินกลามเน้ือในแตละทาและการออกแบบ

โปรแกรม

   Theory and basic principles of sport and 

exercise injuries, starting position in exercise, muscle 

functions, muscle examination for each position, and program 

designing
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 0505  316 การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว  2(2-0-4)

   Motor Movement Development

   การเจริญเติบโตของรางกาย รูปแบบรางกาย และการ

พฒันากลไกจากวัยเด็ก วยัรุนและวัยผูใหญ ความแตกตางทางดานเพศ

ในการพัฒนากลไก

  Physical growth, body types, and motor development 

through children, adolescence, and adult stages; sexual dif-

ferences in motor development

 0505 341 การประเมินและการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

   เพื่อการฟนฟูในผูสูงอายุ                        

   Assessment and Exercise for 

   Rehabilitation in Aging

              อุบัติการณของผูสูงอายุในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง

ของระบบตางๆในผูสงูอาย ุการตรวจประเมนิทางดานรางกายและจติใจ 

ประโยชน ขอหาม และขอควรระวงัในการฟนฟสูภาพผูสงูอาย ุและการ

ออกกําลังกายที่เหมาะสมเพื่อการฟนฟูสําหรับผูสูงอายุ 

   The incidenceof the elderly in the present, 

changeof the various systeminthe elderly, physical and mental 

assessment, benefi ts, contra-indication and precaution of 

exerciserehabilitation in aging, and the appropriate exercise 

rehabilitation for aging

 0505 342 ความรอนและความเย็นบําบัด 2(2-0-4)

   Thermo and Cryotherapy

   ทฤษฎี หลักการ ประโยชน ขอหาม ขอควรระวังและ

ขอจํากัดของการบําบัดรักษาดวยความรอนและความเย็น การนําไปใช

ในผูปวยและผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

   Theory, principles, benefi ts, contra-indication, 

precaution and limitations of thermo and cryotherapy. 

Using in both patients and exercise and sport injury person

 0505  343  การพันผายืด และผาเทปทางการกีฬา 2(2-0-4)

   Elastic Bandagingand Taping in Sport

   ทฤษฎชีนิดและหลกัการในการพนัผายดืและผาเทปใน

นักกีฬาประเภทตางๆ เพื่อปองกันและรักษาอาการบาดเจ็บในนักกีฬา

   Theory, types, and principles of elastic 

bandaging and taping for Athletes in order to prevent and 

treat of athlete injury

 0505 344 ธาราบําบัด 2(2-0-4)

       Hydrotherapy 

   ทฤษฎ ีความสาํคญั หลกัการและวธิกีารของธาราบาํบดั

ขอบงชีข้อหามและขอควรระวงัอุปกรณเทคนคิการออกแบบโปรแกรม

เทคนิคพิเศษและการประยุกตใชในนักกีฬาที่ไดรับบาดเจ็บ

   Theory, importance, principles, and method of 

hydrotherapy.Indications, contra-indications and precautions, 

equipment, program designing, special techniques and 

application in athlete injury

 0505  345 การออกกําลังกายทางเลือก 2(2-0-4)

   Alternative Exercise

   หลักการ วัตถุประสงค ประโยชน ขอควรระวังหรือ

ขอจาํกดัของการออกกาํลงักายทางเลอืก และสามารถนาํการออกกาํลงักาย

ทางเลือกในรูปแบบตางๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม เชน ชี่กง ไทเกก  ษี

ดัดตน รําไมพลอง เปนตน 

   Principles, objective, benefits, precaution 

or l imitations of alternative exercise and can be 

usedappropriately alternative exercise such as Qigong, Tai 

Chi, Thai Hermit Exercise, stick exercise, etc. 

 0505  346 การปองกันการบาดเจ็บจากการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการกีฬา

   Exercise and Sport Injury Prevention

   พืน้ฐานทางดานกายวิภาคศาสตร สรรีวทิยา ปจจยัและ

สาเหตขุองการบาดเจบ็ ชนดิของการบาดเจบ็ เทคนคิและวธิกีารปองกนั

การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและเลนกีฬา 

   Basic anatomy, physiology, factors and causes 

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

of exercise and sport injury

 0505  347 การปฐมพยาบาลทางการกีฬา 2(2-0-4)

   First Aid in Sport

   หลักการปฐมพยาบาล วิธีการและการฝกปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลในการบาดเจ็บทางการกีฬา ไดแก ผิวหนัง กลามเนื้อเอ็น

กลามเนื้อและขอตอ กระดูก อวัยวะภายใน ศีรษะ คอ หลัง แขนและขา 

รวมท้ังการบาดเจ็บจากความรอนและความเย็น เปนตน การใชยาเบ้ือง

ตน

   Principle of fi rst aid, method and fi rst aid practicing

in various sport injuryinclude skin, muscles, tendons and 

ligaments, joints, bones, internal organ, head, neck, back, 

arms and legs, as well as injuries from heat and cool injury, 

etc. Basic of drug using
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 0505  422  กลุมอาการและโรคจากการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการกีฬา

   Exercise and Sport Syndrome and Disease

   ความหมาย สาเหตุ กลไก การดําเนิน การพยากรณ 

และวิธีการดูแลรักษากลุมอาการและโรคตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางและ

หลังการออกกําลังกายและการฝกกีฬา

   Defi nition, etiology,pathogenesis, progression, 

prognosis and treatment of syndromes and diseases that 

occurred during and post exercise and sport training 

 กลุม 3 การออกกําลังกายและนนัทนาการ (Exercise Recreation) 

 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

   Olympic Movement

   ประวัติและปรัชญา วิวัฒนาการ ความสําคัญและ

กระบวนการโอลิมปค การใชกิจกรรมกีฬาในการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมคนและหนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ 

คุณคาและเปาหมายที่แทจริงของการกีฬา

   History and philosophy, evolution, importance, 

and lympic movement; using of sport activities for developing 

the relationship between individuals, groups of people, and 

organizations in the country and between the countries; real 

value and  goals of sport.

 0505  104 การจัดการนันทนาการ  2(2-0-4)

   Recreation Management

   ปรัชญาและพ้ืนฐานทางสังคม องคกรที่เกี่ยวของกับ

การจัดการนันทนาการและการกีฬา ทั้งองคกรของรัฐและเอกชน การ

ดําเนินงานและรูปแบบการบริหาร การจัดการนันทนาการในสังคมและ

ชุมชน วิธกีารและเทคนิคการเปนผูนํานันทนาการ

   Philosophy and social foundation; organizations  

related to recreation and sport management  in both 

government and private organizations; procedure and 

administration models; recreation management in society and 

communities; methods and techniques of recreation leaders

 0505  106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   เด็กและเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth 

   ประเด็น และ/หรือ ปญหาของการออกกําลังกายและ

เลนกีฬาในเด็กและเยาวชน อิทธิพลเชิงกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยา

และสังคมวิทยาของการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาท่ีมีตอเด็ก

และเยาวชน

   Issues and /or problems of exercise and sport 

playing in children and youth; anatomical, physiological, 

psychological and sociological effects of exercise and sport 

competition on children and youth

 0505  212 การออกกําลังกายและการกีฬาในสตรี 2(2-0-4)

   Exercise and Sport in Women

   ประเด็น และ/ หรือ ปญหาของการออกกําลังกาย

และการกีฬาในสตรี อิทธิพลเชิงกายวิภาค   สรีรวิทยา จิตวิทยา และ

สงัคมวิทยาของการออกกําลงักาย การเลนและการแขงขนักฬีาของสตรี 

   Issues and/or problems of exercise and sport 

in females; anatomical, physiological, psychological and 

sociological effects of exercise, sport playing and competition 

of women

 0505  213 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   ผูสูงอายุ

   Exercise and Sport for Aging 

   การตอบสนองดานกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมทางกาย การออกกําลัง

กายและการเลนกีฬา การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายบทบาท

ของผูนาํกจิกรรม การสงเสริมการออกกําลงักายและการเลนกฬีาสาํหรับ

ผูสูงอายุ

   Anatomical, physiological, psychological 

and sociological responding that related to participation in 

physical activities, exercise, and sport; development of 

exercise programs; role of activities leaders ; promotion of 

exercise and sport playing for aging population

 0505  312 วิทยาศาสตรการกีฬาในโรงเรียน  2(2-0-4)

   และชุมชน

   Sport Science in School and Community

   การใชวทิยาศาสตรการกฬีาในการทดสอบและพฒันา

สมรรถภาพทางกาย การแขงขัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการดูแลนักเรียนท้ังกิจกรรมในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริม รวม

ทั้งกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อ

สุขภาพของชุมชน 

   Usage  of sport science in testing and improving 

physical fi tness, competition, designing learning activities 

and student caring in  both classroom and supplement

activities; including other activities to promote exercise and 

sport for community health

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

203

 0505  317 นันทนาการชุมชน  2(2-0-4) 

   Community Recreation

   ศูนยและกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ ในชุมชน วิธี

การจัดนันทนาการใหตรงตามความตองการของชุมชนและการพัฒนา

   Various  centers and recreation activities in 

communities;  methods of  recreation  to meet the needs of 

communities and development

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and 

   Promoting

   การวางแผนการโฆษณา การจัดการทางดานโฆษณา

การเผยแพรแนวความคิดทางดานการตลาดและการคิดวิธีการ

สรางสรรคผลงานที่นําไปใชในวงการตลาดกีฬาและการออกกําลังกาย

   Strategic planning for advertising; publicity 

advertising management of marketing concepts and

formulating creative works applied to the sport and exercise 

marketing industry

 0505  320 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ 2(2-0-4)

   ทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

   หลักการโครงสรางและออกแบบสถานที่และอุปกรณ

ในการออกกําลังกายและการกีฬาที่มีคุณภาพตอการใชงานตาม

มาตรฐานและหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา

   Principles, structure and design of facilities 

and equipments in exercise and sport based on standard and 

principles of sport science

 0505  406 หลักการทางวิทยาศาสตรในการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการฝกกีฬา                     

   Scientifi c Principles in Exercise and 

   Sport Training

   หลกัการทางวิทยาศาสตรและวธิกีารฝกแบบตาง ๆ  เพือ่

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬา  การสราง

โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพ

รางกายของแตละบุคคลและกิจกรรมกีฬา  การเลือกใช เทคนิคและ

หลักการการฝกตาง ๆ เพ่ือออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและ

การฝกกีฬา

   Scientific principles and various training 

methods for improving physical fi tness and sport performance;

producing and developing exercise programs suitable for 

physical conditions of  each  person  and sport activity;  

selection of training techniques and principles  for setting an 

exercise and sport training programs

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

   กฎและระเบียบในการควบคุมการจัดการทองเที่ยว

และธุรกิจ หลักการวิธีการ และเทคนิคการจัดกลุมทองเที่ยวทางการ

กฬีา ประชมุและสมัมนาทางกีฬาและการทองเทีย่ว หลกัการและวิธกีาร

ของธุรกิจการกีฬาซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน การบัญชี การตลาด และการ

บริหารงานบุคคล 

   Rules and regulations to control tourism and 

business management; principles, methods, and techniques 

of sport-tour group; conference and seminar in sport and 

tourism; principles and methods of sport business related to 

budget, accounting, marketing, and personal administration

 กลุมที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

 0505  106 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   เด็กและเยาวชน

   Exercise and Sport for Children and Youth 

   ประเด็น และ/หรือ ปญหาของการออกกําลังกายและ

เลนกีฬาในเด็กและเยาวชน อิทธิพลเชิงกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยา

และสังคมวิทยาของการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬาที่มีตอเด็ก

และเยาวชน

   Issues and /or problems of exercise and sport 

playing in children and youth; anatomical, physiological, 

psychological and sociological effects of exercise and sport 

competition on children and youth

 0505  206 คุณภาพชีวิตและการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

   Quality of Life and Health Promotion

   หลักพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโปรแกรม

การสงเสริมสุขภาพ รูปแบบและแนวทางตาง ๆ ของโปรแกรมคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมสุขภาพ ประโยชนสวนบุคคลและระหวางบุคคล การ

พัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพสําหรับบุคคลวัยตางๆ 

   Basic principles for quality of life improvement 

and health promotion programs; models and various 

dimensions of quality of life and health promotion programs; 

benefi ts to individual and group interaction; development of 

health promotion programs for individuals of various ages
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 0505  212 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับสตร ี2(2-0-4)

   Exercise and Sport for Women

   ประเด็น และ/ หรือ ปญหาของการออกกําลังกาย

และการกีฬาในสตรี อิทธิพลเชิงกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยา และ

สงัคมวิทยาของการออกกําลงักาย การเลนและการแขงขนักฬีาของสตรี 

   Issues and/or problems of exercise and sport 

in females; anatomical, physiological, psychological and 

sociological effects of exercise, sport playing and competition 

of women

 0505  213 การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับ 2(2-0-4)

   ผูสูงอายุ

   Exercise and Sport for Aging 

   การตอบสนองดานกายวิภาค สรีรวิทยา จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมทางกาย การออกกําลัง

กายและการเลนกีฬา การพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายบทบาท

ของผูนาํกจิกรรม การสงเสรมิการออกกาํลงักายและการเลนกฬีาสาํหรบั

ผูสูงอายุ

   Anatomical, physiological, psychological 

and sociological responding that related to participation in 

physical activities, exercise, and sport; development of

exercise programs; role of activities leaders ; promotion of 

exercise and sport playing for aging population

 0505  232 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)

   Health Behavior

   ทฤษฎี หลักการและองคประกอบของพฤติกรรม

สุขภาพ การสรางเสริมและประยุกตใชในงานทางดานวิทยาศาสตรการ

กีฬา

   Theory, principles and components of health 

behavior. Promoting and application in the fi eld of sport 

science

 0505  237 วิถีสุขภาพรวมสมัย 2(2-0-4)

   Contemporary Health Lifestyle

                 ความหมาย ความสาํคัญและองคประกอบของสขุภาพ

ในสภาวการณตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการส่ือสาร สงัคม เศรษฐกิจ นโยบาย 

การศึกษา ปญหาและอุปสรรค หรือปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการมีวิถี

สุขภาพที่ดีและย่ังยืน

                  Definition, importance and component in 

various period of time related to communication, social, 

economic, policy, education, problem and barrier and other 

factors that affect to healthy lifestyle and sustainable

 0505  312 วิทยาศาสตรการกีฬาในโรงเรียนและชุมชน  2(2-0-4) 

   Sport Science in School and Community

   การใชวิทยาศาสตรการกีฬาในการทดสอบและ

พัฒนาสมรรถภาพทางกาย การแขงขัน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และการดูแลนักเรียนทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม 

รวมท้ังกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

เพื่อสุขภาพของชุมชน 

   Usage  of sport science in testing and improving 

physical fi tness, competition, designing learning activities 

and student caring in  both classroom and supplement 

activities; including other activities to promote exercise and 

sport for community health

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and 

   Promoting 

   การวางแผนการโฆษณา การจัดการทางดานโฆษณา

การเผยแพรแนวความคิดทางดานการตลาดและการคิดวิธีการ

สรางสรรคผลงานที่นําไปใชในวงการตลาดกีฬาและการออกกําลังกาย

   Strategic planning for advertising; publicity 

advertising management of marketing concepts and 

formulating creative works applied to the sport and exercise 

marketing industry

 0505  348 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือพัฒนา 2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต                                  

                 Exercise and Sport for Quality of Life 

   Development

   ทฤษฎีและหลักการของการออกกําลังกายและกีฬา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีการและการนํากิจกรรมการออกกําลังกาย

และกีฬาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุมตางๆ 

   Theory and principles of exercise and sport for 

quality of life improvement. Method and exercise and sport 

activity application for quality of life development in various 

group of people

 0505  349 โภชนบําบัดและการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

   Nutrition Therapy and Exercise

   สรรพคุณของผักและผลไมสมุนไพรพ้ืนบาน ขอหาม 

ขอควรระวัง การคัดเลือก การผลิต และการประยุกตใชสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ
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   Property of local vegetables and fruits herb. 

Contra-indication, precaution, selecting, producing, and 

application for health 

  

 0505  350 พืชสมุนไพรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ    2(2-0-4)

               Herbal Plant for Health Promotion 

      พชื ผกั และผลไมสมนุไพรพืน้บานทีม่สีรรพคุณในการ

สรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสขุภาพ ภมูปิญญาทอง

ถิ่นในการผลิต การแปรรูป และการประยุกตใชสมุนไพร 

   Local herbal plants, vegetables and fruits that 

are properties for health promotion, disease prevention and 

health rehabilitation; local wisdom in herbal production, 

modifi cation and application

 0505  351 การประเมินและการสรางเสริมสุขภาพ   2(2-0-4)

               Health Evaluation and Promotion 

   ทฤษฎี หลักการและแนวคิดของการประเมินและการ

สรางเสริมสุขภาพสําหรับบุคคลท่ัวไป บุคคลพิเศษ และผูปวย รวมทั้ง

การประยกุตใชเพือ่สรางเสรมิสขุภาพดานรางกาย จติใจ สงัคม และจติ

วิญญาณในงานทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา

   Theory principles and concepts of health 

evaluation and promotion for general people, special person 

and patients. Include application for physical, mental, social 

and spiritual health promoting in sport science

 0505  354 การวิจัยดานสุขภาพ 2(2-0-4)

   Health Research

   ความหมาย ความสําคัญ ความรูพื้นฐาน หลักการวัด 

การประเมนิผลและวจิยัดานสขุภาพ ประเภทของการวจิยั เครือ่งมือวจิยั 

และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลู การสรปุผล และการ

เสนอรายงานการวิจัย

   Definition, importance, basic knowledge, 

principles of health measurement, evaluation, and research. 

Classifi cation of research methodology, research instrument, 

and data collection method. Data analysis, conclusion, and 

presentation

 0505  361 การออกกําลังกายเพื่อการปองกันโรค 2(2-0-4)

   Exercise for Disease Prevention

   หลักการและแนวคิดของโรคและการออกกําลังกาย 

การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมการทํางานของ

ระบบในรางกาย การควบคุมนํ้าหนักและลดความอวน ปองกันและ

รักษามีการศึกษานอกสถานท่ี

   Principles and concepts of disease and exercise. 

Exercise prescription for promoting functional body system. 

Weight control and diet, prevention and treatment. Field  trip 

requirement

 0505  407 การทองเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

   กฎและระเบียบในการควบคุมการจัดการทองเที่ยว

และธุรกิจ หลักการวิธีการ และเทคนิคการจัดกลุมทองเที่ยวทางการ

กีฬา  ประชุมและสัมมนาทางกีฬาและการทองเที่ยว หลักการและวิธี

การของธุรกิจการกีฬาซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน การบัญชี การตลาด และ

การบริหารงานบุคคล 

   Rules and regulations to control tourism and 

business management; principles, methods, and techniques 

of sport-tour group; conference and seminar in sport and 

tourism; principles and methods of sport business related to 

budget, accounting, marketing, and personal administration

 0505  423 ศาสนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)   

   Religion for Health Promotion 

   หลกัการ แนวคิด และความเช่ือทางศาสนาท่ีเกีย่วของ

กับสุขภาพ การฝกปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา และการประยุกตใช

เพื่อสรางเสริมสุขภาพมีการศึกษานอกสถานที่

   Principles, concepts, and believability of 

religion related to health, practicing along religion teaching, 

and applications to health promotion. Field trip requirements

 0505 426 สัมมนาการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)  

   Health Promotion Seminar

   วธิกีารและการดาํเนนิการจดัสมัมนาระยะสัน้ทางดาน

การสรางเสริมสุขภาพในสถานการณจริง ภายใตการควบคุมดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษา

  Method and procedure of short courseof health 

promotion seminar in real situation under advisor supervision

 กลุมที ่5 การฝกกฬีามวยไทยและกีฬาพ้ืนบาน (Muay Thai and 

Traditional Sport training)

 0505  102 องคการและการจัดการ 2(2-0-4) 

   Organization  and  Management

   หลกัการและความรูพืน้ฐาน ทฤษฎี และการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับองคการและการจัดการ

   Principles and foundation, theories, and 

procedure related to organization and management
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 0505  103 ขบวนการโอลิมปค 2(2-0-4) 

   Olympic Movement

   ประวัติและปรัชญา วิวัฒนาการ ความสําคัญและ

กระบวนการโอลิมปค การใชกิจกรรมกีฬาในการเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมคนและหนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ 

คุณคาและเปาหมายที่แทจริงของการกีฬา

   History and philosophy, evolution, importance, 

and lympic movement; using of sport activities for developing 

the relationship between individuals, groups of people, and 

organizations in the country and between the countries; real 

value and  goals of sport

 0505  233 เทคนิคการสอนมวยไทย 2(2-0-4)

   MuayThai Teaching Technique

   ทกัษะและเทคนคิการสอนมวยไทยประกอบดวย การ

ตั้งทาการใชสวนของรางกายเปนอาวุธเชนศีรษะหมัดเทาเขาศอกใน

การรุกรับและตอบโตเทคนิคการถายทอดความรูและทักษะมวยไทย

   Muay Thai Skill and teaching techniques 

include starting position, using body part weapon such 

ashead, fi st, foot, knee, elbow in situation of attack, defense 

and response. Knowledge and skill transferring of Muay Thai 

 0505  234 เทคนิคการสอนกีฬาพื้นบาน 2(2-0-4)

   Traditional Sport Teaching Technique

                ความหมายและชนิดกีฬาพื้นบานทักษะทาทางการ

เคลือ่นไหวและวธิกีารเลนการประยกุตใชหลกัการทางวทิยาศาสตรการ

กีฬากับกีฬาพ้ืนบาน

   Defi nition and different types of traditional 

sport. Movement skills and playing method. Application sport 

science principle with traditional sport

 0505  319 การโฆษณาและการสงเสริมกีฬาและ 2(2-0-4)

   การออกกําลังกาย

   Exercise and Sport Advertising and 

   Promoting 

   การวางแผนการโฆษณา การจัดการทางดานโฆษณา

การเผยแพรแนวความคิดทางดานการตลาดและการคิดวิธีการ

สรางสรรคผลงานที่นําไปใชในวงการตลาดกีฬาและการออกกําลังกาย

   Strategic planning for advertising; publicity 

advertising management of marketing concepts and 

formulating creative works applied to the sport and exercise 

marketing industry

 0505  320 ปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและ 2(2-0-4)

   อุปกรณทางการกีฬา

   Facilities and Equipment in Sport 

   หลักการโครงสรางและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ

ในการออกกําลังกายและการกีฬา ที่มีคุณภาพตอการใชงานตาม

มาตรฐานและหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา

   Principles, structure and design of facilities 

and equipments in exercise and sport based on standard and 

principles of sport science

 0505  352 ผูนํากีฬาพ้ืนบาน 2(2-0-4)

   Traditional Sport Leader

                หลกัการและเทคนคิของกฬีาพืน้บานและการเปนผูนาํ 

การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและคุณคาของกีฬาพื้นบานการบูรณาการ

กีฬาพื้นบานและการฝกซอมเพ่ือพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ

               Principles and techniques of traditional sport 

and leadership. Movement analysis and value of traditional 

sport. Integration of traditional sport and practicing for health 

and fi tness developing 

 0505  353 การฝกมวยไทย 2(2-0-4)

   Muay Thai Training

   หลักการและเทคนิคของมวยไทยและการฝก การเต

รียมอุปกรณ  หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

มวยไทย  การออกแบบโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย  

การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน

   Principles and techniques of Muay Thai 

and training. Equipment preparation. Principles of sport

science for Muay Thai training.Training program designing 

for enhancing physical fi tness. Training to be referees and 

competition staff

 0505  355 ภาษาอังกฤษสําหรับมวยไทย 2(2-0-4)

   English for MuayThai

        ศัพทเทคนิคของมวยไทยที่เกี่ยวกับกฎกติกา การ

ฝกซอมและการแขงขัน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท้ังใน

สถานการณการสอนและการตัดสิน

        Technical term of MuayThai that related to rule, 

training, and competitions. English using for communicating 

in both teaching and offi ciating
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 0505  356 ศิลปะการปองกันตัวแบบไทย 2(2-0-4)

   Thai Martial Arts

   หลักการและวิธีการของศิลปะการปองกันตัว ไดแก 

ดาบไทย กระบ่ีกระบอง งาว พลอง มวย เปนตน การนําศิลปะการปองกัน

ตัวไปประยุกตใชในการออกกําลังกายและกีฬา

   Principles and method of martial arts such as 

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

application in exercise and sport

 0505  406 หลักการทางวิทยาศาสตรในการ 2(2-0-4)

   ออกกําลังกายและการฝกกีฬา                     

   Scientifi c Principles in Exercise and 

   Sport Training

   หลกัการทางวิทยาศาสตรและวธิกีารฝกแบบตาง ๆ  เพือ่

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกีฬา  การสราง

โปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพ

รางกายของแตละบุคคลและกิจกรรมกีฬา  การเลือกใช เทคนิคและ

หลักการการฝกตาง ๆ เพ่ือออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายและ

การฝกกีฬา

   Scientific principles and various training 

methods for improving physical fi tness and sport performance; 

producing and developing exercise programs suitable for 

physical conditions of  each  person  and sport activity;  

selection of training techniques and principles  for setting an 

exercise and sport training programs

 0505  407 การทองเท่ียวและธุรกิจการกีฬา  2(2-0-4)   

   Sport Tourism and Business 

   กฎและระเบียบในการควบคุมการจัดการทองเที่ยว

และธุรกิจ หลักการวิธีการ และเทคนิคการจัดกลุมทองเที่ยวทางการ

กีฬา  ประชุมและสัมมนาทางกีฬาและการทองเที่ยว หลักการและวิธี

การของธุรกิจการกีฬาซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน การบัญชี การตลาด และ

การบริหารงานบุคคล 

   Rules and regulations to control tourism and 

business management; principles, methods, and techniques 

of sport-tour group; conference and seminar in sport and 

tourism; principles and methods of sport business related to 

budget, accounting, marketing, and personal administration

 0505  424 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับมวยไทย 2(2-0-4)   

   Information Technology for MuayThai 

   หลกัการและวธิกีารของเทคโนโลยสีารสนเทศเชน การ

สบืคนขอมลูขาวสาร สือ่เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทัง้ในและตางประเทศ

มาประยุกตใชในการพัฒนากีฬามวยไทย

   Principles and method ofi nformation technology 

such as data searching,  information, media, technology and 

innovation in country and aboard. Application for Muay Thai 

development

 2.2 กลุมทักษะกีฬา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  2.2.1 กลุมวิชากีฬาและกิจกรรมประกอบดนตรี

 0505  107 แอโรบิกดานซ 1(0-2-1)

   Aerobic Dance

   หลักและวิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ที่ใชการ

ประยุกตการบริหารกายและทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน ประกอบ

ดนตรีในจังหวะและรูปแบบลีลาตางๆ  เทคนิคและหลักการทาง

วิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับผูสอน การออกแบบโปรแกรมการฝก

สําหรับบุคคลวัยตางๆ 

   Principles and methods of aerobic exercise 

applied to body conditionings and basic movement skills 

with music in various rhythms and styles; techniques, and 

principles of sport science for instructor; design of training 

programs for individuals of various ages

 0505  108 นาฏศิลปไทย  1(0-2-1)

   Thai Classical Dance

   ฝกทักษะเบื้องตนและเทคนิคการรําแบบตาง ๆ การ

ประยุกตนาฏศิลปไทยใหเปนทางเลือกใหมของรูปแบบการออกกําลัง

กาย สงเสริมเจตคติที่ดีตอศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติ

   Practice in various basic skills and techniques 

of Thai dancing; application of Thai dancing to be a newly 

alternative  exercise modes;  promoting  positive attitude 

toward national art and culture

 0505  109 กิจกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-1)

   Rhythmic Activities

   การฝกทักษะเบ้ืองตนของการเคลื่อนไหวแบบตางๆ 

ทักษะเบื้องตนของจังหวะดนตรี การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี 

การรองเพลงประกอบการเลน การเตนราํ หรือการเตนพืน้เมอืงทีง่าย ๆ  

และเปนที่นิยม เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับ

ผูสอน การออกแบบโปรแกรมการฝกสําหรับบุคคลวัยตางๆ 
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   Practice in various basic movement skills; 

basic skills of music rhythms, movement to music; singing to 

playing, dancing or simple and popular  folk dancing; 

techniques, and principles of sport science for instructor; 

design of training programs for individuals of various ages

 0505  110 โมเดิรนดานซ 1(0-2-1)

   Modern Dance

   หลักการและวิธกีารออกกําลงักายในรปูแบบการเตนราํ

แนวใหมและเปนท่ีนิยมผสมผสานกับทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน 

ประกอบดนตรีในจังหวะท่ีมีความเร็วชาและลีลาตางกัน ใหเกิดความ

ทาทายและนาสนใจในการออกกําลังกาย เทคนิคและหลักการทาง

วิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับผูสอน การออกแบบโปรแกรมการฝก

สําหรับบุคคลวัยตางๆ 

   Principles and methods of exercise by popular 

and  new style of dancing that  integrated basic movement 

skills to different  music rhythms and styles in order to be 

challenging and interesting in exercise;  techniques and 

principles of sport science for instructor; design of training 

programs for individuals of various ages

 0505  111 แอโรบิกยิมนาสติกส 1(0-2-1)

   Aerobic Gymnastics

   หลักและวิธีการออกกําลังกายในรูปแบบของการเตน

แอโรบิกที่ตองใชสมรรถภาพทางกีฬาและทักษะการเคล่ือนไหวจาก

ยิมนาสติกสและการเตนรําประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วชา

และลีลาตางกันใหเกิดความทาทายและนาสนใจในการออกกําลังกาย 

เทคนิคการสอนและฝก  กติกาและการแขงขัน

   Principles and methods of exercise in a form of 

aerobic dance  that needed sport fi tness and  movement skills 

of gymnastics and dancing in different  music rhythms and 

styles in order to be challenging and interesting in exercise; 

techniques of instruction and training; rules and competition

 0505  112 ลีลาศ  1(0-2-1)

   Ballroom Dance

   การฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูความเขาใจในการเตน

แบบตาง ๆ ระเบียบ วิธีการและมารยาทการเขาสังคมและการเตนรํา 

เทคนิคการสอนและฝก  กติกาและการแขงขัน

   Practice in basic skills ; knowledge of

various dancing; regulations, methods, and social and

dancing manner; techniques of instruction and training; rules 

and competition

 0505  214 ไฟทเตอร แอโรบิก 1(0-2-1)

   Fighter Aerobic 

   หลักและวิธีการออกกําลังกายในรูปแบบของศิลปะ

การปองกันตัวที่ผสมผสานกับทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนประกอบ

ดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วชาและลีลาตางกัน เทคนิคและหลักการ

ทางวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับผูสอน การออกแบบโปรแกรมการฝก

สําหรับบุคคลวัยตางๆ

   Principles and methods of exercise in form of 

various martial art styles that  integrated  basic movement 

skills with different   music rhythms and styles; techniques, 

and principles of sport science for instructor; design of 

training programs for individuals of various ages

 0505  215 คิคบอกซิ่งแอโรบิก  1(0-2-1)

   Kickboxing Aerobic

   หลกัและวธิกีารออกกาํลงักายประกอบดนตรโีดยการ

ประยกุตทกัษะการเคลือ่นไหวจากมวยไทย  ทีผ่สมผสานกบัทกัษะการ

เคลื่อนไหวเบื้องตนประกอบดนตรีและจังหวะที่มีความเร็วชาและลีลา

ตางกนั เทคนคิและหลกัการทางวทิยาศาสตรการกฬีาสาํหรบัผูสอน การ

ออกแบบโปรแกรมการฝกสาํหรับบคุคลวยัตางๆ การสงเสรมิเจตคตทิี่

ดีตอศิลปะและวัฒนธรรมประจําชาติ

   Principles and methods of exercise with music 

by applying movement action of Thai boxing movement skills 

that integrated basic movement skills and different  music 

rhythms and styles; techniques, and principles of sport 

science for instructor; design of training programs for 

individuals of various ages;  promotion of  positive attitude 

toward national art and culture  

 

  2.2.2 กลุมวิชากีฬาประเภทใชอุปกรณไมตี

 0505  113 เทนนิส   1(0-2-1)

   Tennis

   ประวัติและประโยชนของเทนนิส  ทักษะ เทคนิคและ

กลวธิกีารเลนประเภทเด่ียวและคู การบริหารรางกายและการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและวิธี

การสอนและฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of tennis; skil ls, 

techniques and strategies of individual and team 

playing; body conditioning and physical fi tness improvement; 

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  

methods of  instruction and training; rules and competition
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 0505  114 แบดมินตัน  1(0-2-1)

   Badminton 

   ประวัติและประโยชนของแบดมินตัน ทักษะเทคนิค

และกลวธิกีารเลนประเภทเดีย่วและคู การบรหิารรางกายและการเสรมิ

สรางสมรรถภาพทางกาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและ

วิธีการสอนและฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of badminton; skills, 

techniques and strategies of individual and team 

playing; body conditioning and physical fi tness improvement; 

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  

methods of  instruction and training; rules and competition

 0505  115 ซอฟทเทนนิส    1(0-2-1)

   Soft Tennis 

   ประวัตแิละประโยชนของซอฟทเทนนิส  ทกัษะ เทคนิค

และกลวธิกีารเลนประเภทเดีย่วและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิ

สรางสมรรถภาพทางกาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและ

วิธีการสอนและฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of tennis; skil ls, 

techniques and strategies of individual and team 

playing; body conditioning and physical fi tness improvement; 

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  

methods of  instruction and training; rules and competition

 0505  116 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)

   Table Tennis

   ประวตัแิละประโยชนของเทเบลิเทนนสิ  ทกัษะ เทคนคิ

และกลวธิกีารเลนประเภทเดีย่วและคู  การบรหิารรางกายและการเสรมิ

สรางสมรรถภาพทางกาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและ

วิธีการสอนและฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefi ts of table tennis; skills, 

techniques and strategies of individual and team 

playing; body conditioning and physical fi tness improvement; 

preparation and  maintenance of equipments ; principles and  

methods of  instruction and training; rules and competition

 0505  216 กอลฟ  1(0-2-1)

   Golf

   ประวัติและประโยชนของกอลฟทักษะ เทคนิคและ

กลวธิกีารเลนการบริหารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณหลกัการและวธิกีารสอนและฝก กตกิา

และการแขงขัน

   History and benefi ts of golf; skills, techniques 

and strategies playing; body conditioning and physical fi tness 

improvement; preparation and  maintenance of equipments; 

principles and  methods of  instruction and training; rules and 

competition

   2.2.3 กลุมวิชากีฬาประเภทใชอุปกรณลูกบอล

 0505  117 ฟุตซอล 1(0-2-1)

   Futsal

   ประวัติและประโยชนของฟุตซอลทักษะ เทคนิคและ

กลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและวิธีการสอนและฝก 

กติกาและการแขงขัน

   History and benefi ts of futsal; skills, techniques 

and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and  maintenance of 

equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 0505  118 ตะกรอและเซปคตะกรอ 1(0-2-1)

   Takraw and Sepak Takraw

   ประวัติและประโยชนของตะกรอและเซปคตะกรอ

ทักษะ เทคนิคและกลวิธีการเลนการบริหารรางกายและการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและวิธี

การสอนและ ฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefi ts of takraw and sepaktakraw; 

skills, techniques and strategies of playing; body conditioning 

and physical fitness improvement; preparation and  

maintenance of equipments ; principles and  methods of  

instruction and training; rules and competition

 0505  119  เบสบอล 1(0-2-1)

   Baseball 

   ประวัติและประโยชนของเบสบอลทักษะ เทคนิคและ

กลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและวิธีการสอนและฝก 

กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of baseball; skills,

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition
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 0505  120 ฮอกก้ี 1(0-2-1)

   Hockey

   ประวัติและประโยชนของฮอกก้ีทักษะ เทคนิคและ

กลวธิกีารเลนการบริหารรางกายและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณหลกัการและวธิกีารสอนและฝก กตกิา

และการแขงขัน

   History and benefits of hockey; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 

 0505  121 ซอฟทบอล  1(0-2-1)

   Softball 

   ประวัติและประโยชนของซอฟทบอลทักษะ เทคนิค

และกลวิธีการเลน การบริหารรางกายและ การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย การเตรียมและการรกัษาอปุกรณหลักการและวิธกีารสอนและ

ฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of softball; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 0505  122 แฮนดบอล   1(0-2-1)

   Handball 

   ประวตัแิละประโยชนของแฮนดบอลทกัษะ เทคนคิและ

กลวธิกีารเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 

การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณหลกัการและวธิกีารสอนและฝก กตกิา

และการแขงขัน

   History and benefits of handball; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 0505  217  แอโรฟตบอล  1(0-2-1)

   Aerofi tball

   หลกัการ ประโยชนและวธิกีารออกกาํลงักายในรปูแบบ

ของการบรหิารกายกบัการควบคมุลูกบอล  ทกัษะการทรงตวักบัลูกบอล  

การเลอืก การเตรยีมและดูแลรกัษาอปุกรณ ความปลอดภัยในการออก

กําลังกายกับลูกบอล

   Principles, benefi ts, and methods of exercise 

by using body movement styles with ball controlling; balance 

skills with ball; selection preparation, and maintenance of 

equipments; safety in exercise with ball

 0505  321 บาสเกตบอล  1(0-2-1)

   Basketball 

   ประวัติและประโยชนของบาสเกตบอลทักษะ เทคนิค

และกลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณหลกัการและวธิกีารสอนและ

ฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of basketball; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 0505  322 รักบี้ฟุตบอล  1(0-2-1)

   Rugby Football 

   ประวัติและประโยชนของรักบี้ฟุตบอลทักษะ เทคนิค

และกลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณหลกัการและวธิกีารสอนและ

ฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefi ts of rugby football; skills, 

techniques and strategies of  playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

 0505  323 ฟุตบอล  1(0-2-1)

   Football 

   ประวัติและประโยชนของฟุตบอลทักษะ เทคนิคและ

กลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กาย การเตรียมและการรักษาอุปกรณหลักการและวิธีการสอนและฝก 

กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of football; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition
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 0505  324 วอลเลยบอล  1(0-2-1)

   Volleyball 

   ประวัติและประโยชนของวอลเลยบอลทักษะ เทคนิค

และกลวิธีการเลน การบริหารรางกายและการเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย การเตรียมและการรกัษาอปุกรณหลักการและวิธกีารสอนและ

ฝก กติกาและการแขงขัน

   History and benefits of volleyball; skills, 

techniques and strategies of playing; body conditioning and 

physical fi tness improvement; preparation and maintenance 

of equipments ; principles and  methods of  instruction and 

training; rules and competition

  2.2.4 กลุมวิชากีฬาศิลปะปองกันตัว

 0505  218 มวยไทย 1(0-2-1)

   MuayThai 

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบื้องตนและ

ยุทธวิธีการตอสู ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอศิลปะประจําชาติใชมวยไทย

เปนเครื่องมือในการออกกําลังกายและปองกันตัว หลักการและวิธีการ

สอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; development of positive 

attitude toward national art; using thai boxing as an exercise 

instrument and self-defending; principles and methods of 

instruction and training; rules and competition

 0505  219 กระบ่ีกระบอง  1(0-2-1)

   KrabiKrabong

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบ้ืองตน

และยุทธวิธีการตอสู ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอศิลปะประจําชาติใชกระบี่

กระบองเปนเครื่องมือในการออกกําลังกายและปองกันตัว หลักการ

และวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; development of positive 

attitude toward national art; using krabikrabong as an exercise 

instrument and self-defending; principles and methods of 

instruction and training; rules and competition

 0505  220 ยูโด   1(0-2-1)

   Judo 

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบื้องตนและ

ยุทธวิธีการตอสู ใชยูโดเปนเคร่ืองมือในการออกกําลังกายและปองกัน

ตัว หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; using judo as an exercise 

instrument and self-defending; principles and methods of 

instruction and training; rules and competition

 0505  221 เทควันโด   1(0-2-1)

   Takwando

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบ้ืองตนและ

ยุทธวิธีการตอสู ใชเทควันโดเปนเคร่ืองมือ ในการออกกําลังกายและ

ปองกันตัว หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; using takwando as 

an exercise instrument and self-defending; principles and 

methods of instruction and training; rules and competition

 0505  222 ดาบสากล  1(0-2-1)

   Fencing

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบ้ืองตนและ

ยุทธวิธีการตอสู ใชดาบสากลเปนเครื่องมือ ในการออกกําลังกายและ

ปองกันตัว หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; using fencing as an 

exercise instrument and self-defending; principles and 

methods of instruction and training; rules and competition

 0505  223 ศิลปะปองกันตัว 1(0-2-1)

   Martial Art

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบ้ืองตนและ

ยทุธวธิกีารตอสู ใชศลิปะปองกนัตวั เปนเคร่ืองมอืในการออกกําลงักาย

และปองกันตัว หลักการและวิธีการสอนและการฝก

   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; using martial art as 

an exercise instrument and self-defending; principles and 

methods of instruction and training

 505  325 มวยสากล   1(0-2-1)

   Boxing 

   ประวัติความรูและความเขาใจ ฝกทักษะเบ้ืองตนและ

ยุทธวิธีการตอสู ใชมวยสากลเปนเครื่องมือ ในการออกกําลังกายและ

ปองกันตัว หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน
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   History, knowledge, and understanding; basic 

skills training and fi ghting strategies; using  boxing as an 

exercise instrument and self-defending; principles and 

methods of instruction and training; rules and competition

  2.2.5 กลุมวิชากีฬาทางน้ํา

 0505  224 เรือพาย 1(0-2-1)

   Rowing

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของเรือพาย การเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กาย หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various rowing techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in playing 

and competition; using rowing as an instrument  for exercise; 

principles and methods of instruction and training; rules and 

competition

 0505  225 วายน้ํา   1(0-2-1)

   Swimming 

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของวายน้ําการเลือกการเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various swimming techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in 

playing and competition; using swimming as an instrument  

for exercise; principles and methods of instruction and 

training; rules and competition

 0505  226 การออกกําลังกายในน้ํา  1(0-2-1)

   Aquatic Exercise

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ  ของการออกกาํลังกายในนํา้ การเลอืก การเตรยีมและดูแลรกัษา

อุปกรณ ความปลอดภัยในการเลน ใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก 

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various aquatic exercise techniques; 

selection, preparation and maintenance of equipment; 

safety in playing; using aquatic exercise as an instrument  for 

exercise; principles and methods of instruction and training

 0505  227 ระบําใตนํ้า  1(0-2-1)

   Synchronized Swimming

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ  ของระบําใตนํา้การเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various synchronized swimming 

techniques; selection, preparation and maintenance of 

equipment; safety in playing and competition; using 

synchronized swimming as an instrument  for exercise; 

principles and methods of instruction and training; rules 

and competition

 0505  326  กระโดดนํ้า 1(0-2-1)

   Diving

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ  ของกระโดดน้ําการเลือกการเตรียมและดูแลรักษาอปุกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กตกิาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various diving techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in playing 

and competition; using diving as an instrument  for exercise; 

principles and methods of instruction and training; rules and 

competition

 0505  327 โปโลน้ํา  1(0-2-1)

   Water Polo

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของโปโลน้ําการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various water polo playing techniques; 

selection, preparation and maintenance of equipment; safety 

in playing and competition; using water polo playing as an 

instrument  for exercise; principles and methods of instruction 

and training; rules and competition
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 0505  328 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา  1(0-2-1)

   Life Saving and Water Safety

   หลักการ ทักษะเบื้องตนและเทคนิคของการชวยชีวิต

และความปลอดภัยทางนํ้า การปฐมพยาบาลและการปองกันอุบัติเหตุ

   Principles, basic skills, and techniques of life 

saving and water safety; fi rst aid and prevention of accident

  2.2.6 กลุมวิชาการฝกกีฬา

 0505  408 การฝกกรีฑา   2(1-2-3)

   AthleticsTraining

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  330  กรีฑา

   Prerequisite :  0505 330 Athletic

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกกรีฑา การ

เตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพ่ือความชํานาญและประสบการณทั้งประเภทลูและประเภทลาน                

การออกแบบโปรแกรมการฝกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปน

กรรมการและเจาหนาที่ในการแขงขัน

   Principles and techniques of track and fi eld 

training and instruction; equipment preparation; principles 

of sport science for training expertise and experiences in 

both track and fi eld event; design of training programs for 

enhancing physical fi tness; training to be referees and other 

staffs in  competition

 0505  409 การฝกวายนํ้า 2(1-2-3) 

   Swimming Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  225 วายน้ํา

   Prerequisite  : 0505 225 Swimming

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกวายน้ําการ

เตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

เพือ่ความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝกเพือ่ 

เพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาท่ีในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of swimming 

training and instruction; equipment preparation; principles of 

sport science for training expertise and experiences; design 

of training programs for enhancing physical fi tness; training 

to be referees and other staffs in  competition

 0505  410 การฝกบาสเกตบอล 2(1-2-3) 

   Basketball Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  321 บาสเกตบอล

   Prerequisite : 0505 321 Basketball

   หลกัการและเทคนิคของการสอนและฝกบาสเกตบอล

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of basketball training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition

 0505  411 การฝกรักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 

   Rugby Football Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  322  รักบี้ฟุตบอล

   Prerequisite : 0505 322 Rugby Football

   หลกัการและเทคนคิของการสอนและฝกรกับีฟ้ตุบอล

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of rugby football 

training and instruction; equipment preparation; principles of 

sport science for training expertise and experiences; design 

of training programs for enhancing physical fi tness; training 

to be referees and other staffs in  competition

 0505  412 การฝกฟุตบอล  2(1-2-3) 

   Football Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  323  ฟุตบอล

   Prerequisite : 0505 323 Football

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกฟุตบอลการ

เตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

เพ่ือความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพือ่เพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาทีใ่นการแขงขัน

   Principles and techniques of football training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition
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 0505  413 การฝกวอลเลยบอล 2(1-2-3) 

   Volleyball Training

   เงื่อนไขของรายวิชา   : 0505  324  วอลเลยบอล

   Prerequisite : 0505 324  Volleyball

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกวอลเลยบอล

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of  volleyball training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition

 0505  414 การฝกยิมนาสติกส 2(1-2-3) 

   Gymnastics Training

   เงื่อนไขของรายวิชา :  0505  329  ยิมนาสติกส

   Prerequisite :  0505 329 Gymnastics

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกยิมนาสติกส

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of  gymnastics 

training and instruction; equipment preparation; principles of 

sport science for training expertise and experiences; design 

of training programs for enhancing physical fi tness; training 

to be referees and other staffs in  competition

 0505  415 การฝกเทนนิส  2(1-2-3)

   Tennis Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  113 เทนนิส

   Prerequisite : 0505 113 Tennis

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกเทนนิสการ

เตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

เพ่ือความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพือ่เพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาท่ีในการแขงขัน

   Principles and techniques of  tennis training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition

 0505  416  การฝกแบดมินตัน  2(1-2-3) 

   Badminton Training

   เงื่อนไขของรายวิชา  : 0505  114  แบดมินตัน

   Prerequisite : 0505 114 Badminton

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกแบดมินตัน 

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of  badminton

training and instruction; equipment preparation; principles of 

sport science for training expertise and experiences; design 

of training programs for enhancing physical fi tness; training 

to be referees and other staffs in  competition

 0505  417 การฝกมวยสากล   2(1-2-3) 

   Boxing Training

   เงื่อนไขของรายวิชา  : 0505  325  มวยสากล

   Prerequisite : 0505 325 Boxing

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกมวยสากล  

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of  boxing training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition

 0505  418 การฝกมวยไทย  2(1-2-3) 

   Muay Thai Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  218  มวยไทย

   Prerequisite : 0505 218 Muay Thai 

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกมวยไทย

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

เพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพือ่เพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาทีใ่นการแขงขัน

   Principles and techniques of  thai boxing training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition
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 0505  419 การฝกยูโด   2(1-2-3) 

   Judo Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  220  ยูโด

   Prerequisite : 0505 220 Judo

   หลักการและเทคนิคของการสอนและฝกยูโดการ

เตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการฝก

เพ่ือความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพือ่เพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาท่ีในการแขงขัน

   Principles and techniques of  judo training 

and instruction; equipment preparation; principles of sport 

science for training expertise and experiences; design of 

training programs for enhancing physical fi tness; training to 

be referees and other staffs in  competition

 0505  420 การฝกเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

   Table Tennis Training

   เงื่อนไขของรายวิชา : 0505  116  เทเบิลเทนนิส

   Prerequisite : 0505  116  Table Tennis

   หลกัการและเทคนิคของการสอนและฝกเทเบิลเทนนิส

การเตรียมอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับการ

ฝกเพื่อความชํานาญและประสบการณ การออกแบบโปรแกรมการฝก

เพื่อเพ่ิมสมรรถภาพรางกาย การฝกเปนกรรมการและเจาหนาที่ในการ

แขงขัน

   Principles and techniques of  table tennis 

training and instruction; equipment preparation; principles of 

sport science for training expertise and experiences; design 

of training programs for enhancing physical fi tness; training 

to be referees and other staffs in  competition

  2.2.7 กลุมวิชาอื่น ๆ

 0505  123 การว่ิงเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

   Running for Health

   หลักการและประโยชนของกจิกรรมการว่ิงเพือ่การออก

กาํลังกายและสขุภาพการฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูและเทคนคิของการ

ฝก การเตรียมรางกายและอุปกรณ การปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการว่ิง  

ใชเปนเครื่องมือสําหรับการออกกําลังกาย

   Principles and benefi ts of running activities 

for exercising and health; basic skill training; knowledge and 

techniques of training; physical and equipment preparation;  

development of positive attitude toward running; using 

running as an instrument for exercise

 0505  124 การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)

   Rope Jumping for Health

   หลักการและประโยชนของการกระโดดเชือกเพื่อการ

ออกกําลังกายและสุขภาพวิธีการ รูปแบบและเทคนิคของการฝกการ

กระโดดแบบตางๆ  เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพทาง

กาย การเตรียมสภาพรางกายและอุปกรณ การปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอ

การกระโดดเชือก ใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการออกกําลังกาย

   Principles and benefi ts of jumping rope for 

exercising and health; methods, styles, and techniques 

of various jumping rope for health and physical fitness 

improvement; physical and equipment preparation;  

development of positive attitude toward jumping rope; using 

as an instrument for exercise

 0505  125 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

   Yoga for Health 

   หลกัการและประโยชนของโยคะเพือ่การออกกาํลงักาย

และสุขภาพวิธกีาร รปูแบบและเทคนิคของการฝกโยคะแบบตางๆ  เพ่ือ

เปนการเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การเตรียมสภาพ

รางกายและอุปกรณ การปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอโยคะ ใชเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการออกกําลังกาย

   Principles and benefi ts of yoga for exercising 

and health; methods, styles, and techniques of various yoga 

for health and physical fi tness improvement; preparation of 

physical and equipments;  development of positive attitude 

toward yoga; using as an instrument for exercise

 0505  126 เกมสเบ็ดเตล็ด   1(0-2-1)

   Minor Games

   หลกัการและประโยชนของเกมเบ็ดเตล็ดเพ่ือการออก

กําลังกายและนันทนาการวิธีการ รูปแบบและเทคนิคของการเปนผูนํา 

การออกแบบกิจกรรม การเตรียมสถานที่และอุปกรณ ใชเปนเคร่ือง

มือสําหรับกิจกรรมนันทนาการ

   Principles and benefi ts of minor games for 

exercising and recreation; methods, styles, and techniques 

of  leaders; design of activities; preparation of facilities and 

equipments;  using as an instrument for recreation activities

 0505  127 เกมสพื้นบาน       1(0-2-1)

   Traditional Playground Game

   ประวัติ หลักการคุณคาและวิธีการเลนของการละ

เลนพื้นเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เทคนิค การเปนผูนําและการ

ออกแบบกิจกรรม การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ ใชเปนเคร่ืองมือ
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สําหรับกิจกรรมนันทนาการ ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการละเลนพื้นเมือง 

การสืบสานการละเลนพื้นเมืองใหคงอยู

   History, principles, values, and  methods of  

minor games playing from past to present; techniques of 

leaders and design of activities; preparation of facilities and 

equipments;  using as an instrument for recreation activities; 

development of positive attitude toward traditional games; 

conservation of traditional games

 0505  329 ยิมนาสติกส 1(0-2-1)

   Gymnastics  

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของยิมนาสติกสการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ 

ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเครื่องมือในการ

ออกกาํลงักายหลักการและวิธกีารสอนและการฝก กตกิาและการแขงขนั

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various gymnastics techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in 

playing and competition; using gymnastics as an instrument  

for exercise; principles and methods of instruction and 

training; rules and competition

 0505  330 กรีฑา     1(0-2-1)

   Athletics

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของกรีฑาการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเครื่องมือในการ

ออกกาํลงักายหลักการและวิธกีารสอนและการฝก กตกิาและการแขงขนั

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and

understanding of various track and fi eld  techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in playing 

and competition; using track and fi eld  as an instrument  for 

exercise; principles and methods of instruction and training; 

rules and competition

 0505  331 โบวลิ่ง   1(0-2-1) 

   Bowling

   การฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูและความเขาใจในเทคนิค

ตาง ๆ ของโบวลิ่งการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเครื่องมือในการออกกําลังกาย

หลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various bowling techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in 

playing and competition; using bowling as an instrument  for 

exercise; principles and methods of instruction and training; 

rules and competition

 0505  332 จักรยาน 1(0-2-1)

   Cycling

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของจักรยานการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ความ

ปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออกกําลัง

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various cycling techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in playing 

and competition; using cycling as an instrument  for exercise; 

principles and methods of instruction and training; rules and 

competition

 0505  333 การออกกําลังกายและการควบคุมนํ้าหนัก  1(0-2-1)

   Exercise and Weight Control

   สมรรถภาพรางกาย ปจจัยเสี่ยงทางดานสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายการทํางานระบบตาง ๆ  ของรางกายในแตละบุคคล

ตามอายุ เพศและน้ําหนกัตวั โภชนาการและการออกกําลงักาย การเลือก

กจิกรรมออกกําลงักายเพ่ือการควบคุมนํา้หนัก การสรางโปรแกรมเสริม

สรางสมรรถภาพทางกายและควบคุมนํ้าหนัก

   Physical fi tness; risk factors of  health and

physical fitness; function of various body systems for

individual by age, gender, and body weight; nutrition and 

exercise; selecting  exercise activities for weight control; 

development of programs  to  improve physical fi tness and 

control body weight

 0505  335 ยกนํ้าหนัก  1(0-2-1)

   Weight Lifting

   การฝกทกัษะเบือ้งตน ความรูและความเขาใจในเทคนคิ

ตาง ๆ ของการยกน้ําหนักการเลือก การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ 

ความปลอดภัยในการเลนและการแขงขันใชเปนเคร่ืองมือในการออก

กําลังกายหลักการและวิธีการสอนและการฝก กติกาและการแขงขัน

   Basic ski l l  t rainings;  knowledge and 

understanding of various weight lifting techniques; selection, 

preparation and maintenance of equipment; safety in playing 
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and competition; using weight lifting as an instrument  for 

exercise; principles and methods of instruction and training; 

rules and competition

 0505  336 การเสริมสรางสัดสวนรางกาย  1(0-2-1)

   Body Sculpting

   หลกัวธิกีาร และทักษะเบ้ืองตนของการฝกดวยน้ําหนัก

หรอืการฝกทีม่แีรงตาน การใชอปุกรณและออกแบบโปรแกรมการเสริม

สรางกลามเนือ้และสดัสวนของรางกาย รวมทัง้การปลกูฝงความรู ความ

เขาใจ และทัศนคติที่ดีในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

   Principles and basic skills of weight training or 

resistance training; using equipment and training programs 

designed to build up muscle structure and body composition 

including establishing knowledge, understanding, good

attitude; and applying to activities in daily life

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจ ที่ เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดใหเปนวิชาเลือกเสรีได และไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา




