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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
( หลักสูตรใหม ) ฉบับป พ.ศ. 2548
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
: Bachelor of Science Program in Sports Science

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Sports Science)
2.2 ชื่อยอภาษาไทย
: วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B. Sc. (Sports Science)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปณิธาน ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปณิธาน
คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูร อบรูและลึกซึ้งในศิลปวิทยาการ มีทักษะและ
สามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะ
ผูที่จะเปนบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
4.2 ปรัชญา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มีความมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
ในระดับปริญญาตรี เพื่อความเปนเลิศทางทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการกีฬา สามารถเปนผูนําทางการ
กีฬาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนผูทมี่ ีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร
การกีฬามาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศูนยนนั ทนาการเพื่อสุขภาพ
ศูนยกฬี าเพื่อพัฒนาสุขภาพและศักยภาพ
ทางการกีฬาของประชากรไทย
4.3 วัตถุประสงค
4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชีย่ วชาญและมีความรู ความสามารถในดานวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย สามารถนําความรูไปใชในการสงเสริมพัฒนาสุขภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และศักยภาพทางการกีฬาของประชากรไทยรวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา
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4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย เพื่อ
นําความรูไปประยุกตใชเกีย่ วกับการจัดการบริหารองคกรดานสุขภาพและการกีฬาทั้งในภาครัฐ
และเอกชน
4.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการ
ออกกําลังกาย เพื่อสามารถนําความรูไปใชในการจัดโปรแกรมกิจกรรมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพของแตละคน และใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ การออกกําลังกายมี
ทัศนคติท่ดี ีตอการออกกําลังกาย
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
และไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 สอบคัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
7.2 คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สํานักงาน

8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 คาบตอสัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หนวยกิต เทากับ 2 หรือ 3 คาบตอ
สัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิต เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิต จากจํานวนคาบบรรยาย (บ) คาบ ปฏิบัติ (ป) และคาบ
ที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาห แลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต

= บ+ป+น
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การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยาย ตอ สัปดาห
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2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ ตอสัปดาห
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอ สัปดาห
เชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวนคาบ
บรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนคาบปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนคาบทีน่ กั ศึกษาตองศึกษาดวยตนเอง
นอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2537 และ / หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9
หนวยกิต ยกเวนกรณีที่นักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา 12 หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนได
ตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2537 และ / หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ) ตองสอบภายหลัง
11.2 การสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตร 4 ปไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 136 หนวย โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา 2.00 ตลอด
หลักสูตร
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12 อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจํา
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
1.รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง /
สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน

ค.บ. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2517
ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2522

14
ตํารา
- หลักนันทนาการ.มหาวิทยาลัย ชั่วโมง/
สัปดาห
ศิลปากร,2544.
งานวิจัย
- การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ชุมชนในเขตภูมิภาคตะวันตก.
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2530.
- วิวัฒนาการนันทนาการของไทย
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร.
นครปฐม.มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2532.
- ผลของระยะเวลาในการสอน
ทักษะที่มีตอทัศนคติของผูเรียน
วิชาพลศึกษา. นครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
- ผลของผลยอนกลับจากครูที่มี
ตอการเรียนรูทางกีฬาเทเบิลเทนนิส.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2521.

หลักสูตรใหม

6 ชั่วโมง/
สัปดาห
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อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
2. ผูชวยศาสตราจารยเดชา ทวีไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง /
สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน

กศ.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, 2514
ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
นิเทศ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2532

เอกสารประกอบการสอน
- วอลเลยบอล.นครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
- พลศึกษา.นครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528

15
ชั่วโมง/
สัปดาห

หลักสูตรใหม

6 ชั่วโมง/
สัปดาห
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อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

3. อาจารยสรศักดิ์ จุลพงษ

กศ.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พลศึกษา,2517
M.A. (Physical Education)
Panjab University , India ,
2524.

ผลงานทางวิชาการ
-

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน

หลักสูตร
ใหม

15
ชั่วโมง/
สัปดาห

6 ชั่วโมง/
สัปดาห
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อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรม
วงศประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน

กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ พลศึกษา,2531
ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533.
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545.

20
เอกสารประกอบการสอน
- การเรียนรูดวยกิจกรรม.นครปฐม. ชั่วโมง/
สัปดาห
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.
- วิทยาศาสตรการกีฬา.นครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545.
- ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออก
กําลังกาย.นครปฐม.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2545.
ตํารา
- การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม.
กรุงเทพฯ สถาพรบุคส จํากัด,2545.
- ออกกําลังกายอยางไรจึงจะลด
น้ําหนัก. สถาพรบุคส จํากัด,2546.
บทความ
- การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ,
วารสารพัฒนาชุมชน,มี.ค.2537.
- เรื่องนารูเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย, วารสารพัฒนาชุมชน
,มี.ค.2537.
- ยานรก ยาบา ในสถานศึกษา
ตํารวจ ครูหรือใครควรรับผิดชอบ,
วารสารทับแกว,2539.

หลักสูตร
ใหม

15
ชั่วโมง/

สัปดาห

10
อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
5. อาจารยวรรณี เจิมสุรวงศ

คุณวุฒิการศึกษา
วท.บ. (สันทนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร,2533.
วท.ม. (วิทยาศาสตรการ
กีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2539.
วท.ด. (วิทยาศาสตรการ
กีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา.
( กําลังศึกษาตอและคาดวาจะ
จบการศึกษาในป 2548 )

ผลงานทางวิชาการ
-

ภาระงานสอนเฉลีย่ (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน

หลักสูตร
ใหม

15
ชั่วโมง/
สัปดาห

6 ชั่วโมง/
สัปดาห
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อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
6. อาจารยมณี ศรีวิบูลย

คุณวุฒิการศึกษา

วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,
2515
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2517
ค.ม. (การวัดแ ละ
ประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2520

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ความลําเอียงของการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2530.
2. การวิจัยและพัฒนาแบบวัดแวว
ความเปนครู,ทบวงมหาวิทยาลัย
,2532.
3. แบบวัดแววความเปนครู :
ประสิทธิภาพในการทํานาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพครู,
ทบวงมหาวิทยาลัย,2533.
5. การเจริญเติบโตทางรางกาย
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม, 2545.

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

9 ชั่วโมง/ 3 ชั่วโมง/
สัปดาห สัปดาห

12
อาจารยประจํา (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
7. อาจารย ดร. วัชนีย
เชาวดํารงค

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง
/ สัปดาห / ปการศึกษา )
ปจจุบัน
หลักสูตร
ใหม

บทความ
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2519 - “ คิดไดไง : สรางสรรค...
ชั่วโมง/
สรางสรรค” เอกสารประกอบการ สัปดาห
น.บ. (นิติศาสตร)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา กิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
ธิราช, 2529
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางวันที่
20-21 มีนาคม 2545 ณ คณะ
ค.ม. (อุดมศึกษา)
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
(อัดสําเนา)
2535.
งานวิจัย
ค.ด. (อุดมศึกษา)
- การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
เวียดนาม.กรุงเทพฯ.
2543
ที.พี.พริ้นท.,2540 (ผูวิจัยรวม)
2. การพัฒนารูปแบบการฝกประสบ
การณวิชาชีพครูภาคสนาม คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นครปฐม .โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปกร, 2543 (ผูวิจัยรวม)
3. กรอบคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาของ
ประเทศไทย.กรุงเทพฯ .นครปฐม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546.(ผูวิจัย
รวม)
ตํารา
ผูเรียนเปนสําคัญและการเขียนแผน
จัดการเรียนรูของครูมืออาชีพ.
กรุงเทพ : สํานักพิมพสถาพรบุคส
,2545. (ผูแตงรวม)

17
ชั่วโมง/
สัปดาห

13
อาจารยพิเศษ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารยอําพล ศรัณยชัย พ.ม., กศ.บ.(คณิตศาสตร-เคมี) งานวิจัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
- การหาตัวแปรแบบการวิเคราะหความ
ประสานมิตร
แปรปรวนรวมที่มีประสิทธิภาพ, นครปฐม :
พบ.ม. (สถิติประยุกต) สถาบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
- การสรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางแผนภูมิ
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร
ประกาศนียบัตรสถิติและวัดผล ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติโดนใชโปรแกรม
การศึกษา
วิทยาลัยวิชาการ คอมพิวเตอรขนาดเล็ก , นครปฐม :
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
ศึกษา ประสานมิตร
ตํารา
- แคลคูลัสขั้นสูง , นครปฐม :
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
- เมทริกซและการแปลงเชิงเสน , นครปฐม :
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537
2. อาจารยธนรัตน หงสเจริญ
( นักกิจการนักศึกษาเชี่ยวชาญ 9 )

กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
พลศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. ( การจัดการทางการกีฬา )
มหาวิทยาลัยมหิดล

3. อาจารย ดร.ไวพจน จันทรเสม

วท. บ. ( วิทยาศาสตรการกีฬา )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2533.
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545.

งานวิจัย
- การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตร
วิชา 080 – 140 กีฬาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร .
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.
ตํารา
- เทคนิคการสอนและการจัดการแขงขัน
แบดมินตัน. กรุงเทพ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2539.
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อาจารยพิเศษ (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารย
ดร. สันติพงษ ปลั่งสุวรรณ

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ผลงานทางวิชาการ

กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
พลศึกษา

งานวิจัย
- ปญหาและการจัดดําเนินการโปรแกรมพล
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี.
ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2526.
ตํารา
- ผูฝกและกรรมการเทนนิส . ปตตานี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2530.
- การทดสอบแลประเมินผลทางพลศึกษา .
ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2540.

ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D ( Physical Education )
University of Science ,
Malaysia.

5. ผูชวยศาสตราจารยถาวร
กมุทรศรี

วท. บ. ( วิทยาศาสตรการกีฬา )
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. อาจารยศรีมาลา อุนจันทร
( พยาบาลชํานาญการ 8 )

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
( การพยาบาลและผดุงครรภ )

7. อาจารยนิวัฒน บุญสม

วท. บ. ( พลศึกษา )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ตํารา
ผูฝกสอนกรีฑา . กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย
มหิดล ,2545 .
งานวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอการเปนโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินอาหารสวนบนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร . นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.

15
อาจารยพิเศษ (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
8. อาจารยชัชชัย อุทัยวศิน

9. อาจารยมาณพ ปานะโปย

10. อาจารยภูเทพ ดอนทวม

11. อาจารยวรวิท คงมนต

12. นายวิสุทธิ์ วัฒนสิน

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วศ.บ. (ไฟฟากําลัง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาคุณทหาร ลาดกระบัง
วศ.บ. ( ปโตรเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วศ.ม. ( เครื่องกล )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
วศ.ม. ( เทคโนโลยีวัสดุ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ธนบุรี
B.E.( Instrument )
St. Perterburg State , Russia.
M.E. ( Instrument ) Aerospace
Instrumaentation University ,
Russia.
กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา
กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

16
อาจารยพิเศษ (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
13. อาจารยสุมาลี ปยศิวาพร

คุณวุฒิและสาขาวิชา
ค.บ. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14. อาจารยเอกวิทย แสวงผล

ศศ.บ. ( พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1

ศศ.ม. ( พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15. อาจารยเรวดี ศรีทาว

กศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา
M.BA.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

16. อาจารยภากร มกรานนท

ศ.บ. เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
M.BA. (Management.) Oregon
University ,U.S.A.

17. อาจารยเภสัชหญิงภัทรธิดา
วิชพัฒน

ภบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

18. อาจารยอิทธิวัฒน
มหาปยะศิลป

วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ

17
อาจารยพิเศษ (ตอ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
19. อาจารยลลิตา โพธิ์ทอง

คุณวุฒิและสาขาวิชา
กศ.บ.( วิทยาศาสตร-คณิต
ศาสตร ) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.( เทคโนโลยีวิจัย
การศึกษา ) มหาวิทยาลัยบูรพา

20. อาจารยเภสัชกรหญิงกนกวรรณ ภบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
จงเทพ
21. อาจารยขันติชัย ซื่อสัตย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
( การพยาบาลและผดุงครรภ )
22. อาจารยรัตนา หาญสงคราม

กศ.บ. ( พลานามัย )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา

23. อาจารยสุมนา สุขมะโน

กศ.บ. ( พลศึกษา )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา

24. อาจารยศรีรัตน พูลเอี่ยม

กศ.บ. ( พลศึกษา )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา

25. อาจารยณัฐพล อมตวณิช

วศ.บ. ( ปโตรเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

26. อาจารยธนพล เฉลิมกิติ

วศ.บ. ( ปโตรเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

27. อาจารยแสงชัย อัมพรพัฒน

วท.บ. ( เทคโนโลยีอาหาร )
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28. อาจารยจิระ พยุงภร

วศ. บ. ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ

18
13 จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่
ชั้นปที่
ชั้นปที่
ชั้นปที่

1
2
3
4
รวม

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ( คน )
ป 2548
50
50

ป 2549
50
50
50

ป 2550
50
50
50
50

ป 2551
50
50
50
50
200

ป 2552
50
50
50
50
200

-

-

-

50

50

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร และ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.2 อุปกรณการสอนและครุภณ
ั ฑของสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
15. หองสมุด
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และโครงการจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร มีหนังสือดานวิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรการกีฬา
พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวนประมาณ 530 เลม และมีวารสารทางดาน
วิทยาศาสตรทวั่ ไป วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ จํานวนประมาณ 50 รายการ
16. งบประมาณ
16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร
16.2 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เปนจํานวนประมาณ 58,000 บาทตอปการศึกษา
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังตาราง
หมวดวิชา

จํานวนหนวยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก
1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

33
15
18
(6)
(6)
(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาบังคับ
2.2.1 กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
2.2.2 กลุมวิชาบังคับเลือก
2.3 กลุมวิชาเลือก

97
15
70
(58)
(12)
11

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตสะสมตองไมนอยกวา

7
136
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รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น
รหัส 080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัส 432 ภาควิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร
รหัส 450 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 451 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
รหัส 459 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 461 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร
รหัส 463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
รหัส 464 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
รหัส 465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
รหัส 466 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
รหัส 468 สาขาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
รหัส 469 ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร
รหัส 511 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
รหัส 512 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
รหัส 513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
รหัส 514 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
รหัส 554 คณะเภสัชศาสตร
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชาของแตละสาขาและภาควิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
1-2 = กลุมวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
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3 = กลุมวิชาการจัดการกีฬา
4 = กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา
5-8 = กลุมวิชาบังคับเลือก
9 = กลุมวิชาเลือก
ตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)

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

1.2 กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวน 18 หนวยกิต ประกอบดวย
1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
2(2-0-4)
(Buddhist Philosophy)
080 107 ดนตรีวจิ ักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
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080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
431 101 พื้นฐานดนตรีไทย
( Foundation of Thai Music )
449 104 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)

080 126
080 127
080 128
080 133
080 135
080 138
080 139
080 140

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

1.2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
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415 151 โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Southeast Asian World)
415 152 เหตุการณปจจุบันในปริทรรศนประวัติศาสตร
(Contemporary Affairs from Historical Perspectives)
435 101 โลกการเมือง
(The Political World)
435 102 สังคมในกระแสการเปลี่ยนแปลง
(Society in a Changing World)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจาก
รายวิชาตอไปนี้
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
515 201 สถิติพื้นฐาน 1
4(3-2-7)
(Elementary Statistics I)
517 101 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Computers)
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Culture Heritage Conservation)
554 110 สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
3(3-0-6)
554 103 มนุษยกับสารพิษ
(Man and Toxic Substances)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 97 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
511 103 คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
(Mathematics for Biological Science Students)
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512 105 ชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology )
513 106 เคมีทั่วไปพื้ฐาน
( Basic General Chemistry)
513 107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปพืน้ ฐาน
( Basic General Chemistry Laboratory)
514 100 ฟสิกสทั่วไป
(General Physics )
514 106 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
(General Physics Laboratory )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(3-0-8)
1(0-3-0)

2.2 กลุมวิชาบังคับ จํานวน 70 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1 กลุมวิชาบังคับเฉพาะ จํานวน 58 หนวยกิต ประกอบดวย

459 311
459 312
459 313
459 314
459 315
459 316
459 317
459 418

2.2.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกีฬา จํานวน 35 หนวยกิต ประกอบดวย
2.2.1.1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกฬ
ี า จํานวน 17 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
วิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1-2-3)
(Sports Science for Sports Scientists)
จิตวิทยาการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Sports Psychology for Sports Scientists)
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
(Principles of Exercise for Health)
นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
(Innovation in Exercise for Health )
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Technology and Equipment in Sports Science)
พลังงานกับการออกกําลังกาย
2 (1-2-3)
(Energy and Exercise)
โภชนาการการกีฬา
2 (2-0-4)
(Sports Nutrition)
วิทยาศาสตรการกีฬากับการสงเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
(Sports Science and Health Promotion)
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459 419 การพัฒนาเทคโนโลยีการกีฬา
(Sports Technology Development )

459 321
459 322
459 323
459 324

1 (1-0-2)

2.2.1.1.2 กลุมวิชาสรีรวิทยาการกีฬา จํานวน 18 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
3 (2-2-5)
(Human Anatomy and Physiology)
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2 (1-2-3)
(Exercise Physiology)
ชีวกลศาสตรการกีฬา
3 (2-2-5)
(Sports Biomechanics)
ชีวเคมีการกีฬา
2 (2-0-4)
(Sports Biochemistry)

459 325 เทคนิคการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
(Physical Fitness Training Techniques)
459 326 เวชศาสตรการกีฬา
(Sports Medicine)
459 327 การนวดเพื่อสุขภาพ
(Massage for Health)
459 428 การออกกําลังกายสําหรับผูบ กพรองทางกาย
(Exercise for Disabled)

459 431
459 432
459 433
459 434
459 435

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

2.2.1.2 กลุมวิชาการจัดการกีฬา จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Statistics for Sports Science Research)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
3 (3-0-6)
(Research Methodology in Sports Science)
จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Professional Ethics in Sports Science)
หลักการการจัดการองคกรกีฬา
2 (1-2-3)
(Principles of Sports Organization Management)
กลยุทธการบริหารองคกรเชิงธุรกิจ
2 (2-0-4)
(Strategies in Business Administration and Organization Management )
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459 436 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการจัดฝกอบรม
(Recreation Activity for Training)
466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
(English for Recreation)

2 (2-0-4)
2(2-0-4)

2.2.1.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 8 หนวยกิต
ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
459 341 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 1
2 (0-5-1)
(Field Work in Sports Science Professional Experience I)
459 342 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 2
6 (0-18-0)
(Field Work in Sports Science Professional Experience II)
2.2.2 กลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.2.2.1 กลุมวิชากีฬาเบื้องตน ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้ใหไดหนวยกิตรวมกันไมนอยกวา
8 หนวยกิตโดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
459 251 กรีฑา
2 (1-3-2)
(Track and Field)
459 252 กีฬาฟุตบอล
2 (1-3-2)
(Football)
459 253 กีฬาบาสเกตบอล
2 (1-3-2)
(Basketball
459 254 กีฬาวอลเลยบอล
2 (1-3-2)
(Volleyball)
459 255 กีฬาเทนนิส
2 (1-3-2)
(Tennis)
459 256 กีฬาแบดมินตัน
2 (1-3-2)
(Badminton)
459 257 กีฬาวายน้ํา
2 (1-3-2)
(Swimming)
459 258 กีฬารักบี้ฟุตบอล
2 (1-3-2)
(Rugby Football)
459 259 กีฬาฮอคกี้
2 (1-3-2)
(Hockey)
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459 260 กีฬาแฮนดบอล
(Handball)
459 261 กีฬายิมนาสติก
(Gymnastics)
459 262 กีฬามวยสากล
(Boxing)
459 263 กีฬามวยไทย
(Thai Boxing)
459 264 กีฬากอลฟ
(Golf)
459 265 กีฬาโปโลน้ํา
(Water Polo)
459 266 กีฬาตะกรอ
(Takraw)
459 267 กีฬาซอฟทบอล
(Softball)
459 268 กีฬาเบสบอล
(Baseball)
459 269 กีฬายิงธนู
(Archery)
459 270 กีฬายิมนาสติกลีลา
(Modern Gymnastic)
459 271 กีฬาเปตอง
(Petanque)
459 272 กีฬากาบัดดี้
(Kabuddy)
459 273 กีฬาเนตบอล
(Netball)
459 274 กีฬาวอลเลยบอลชายหาด
(Beach Volleyball)
459 275 กีฬาเรือพาย
(Canoe)

2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
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459 276 กีฬาเทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
459 277 กีฬายิงปน
(Shooting)
459 278 กีฬายูโด
(Judo)
459 279 กีฬาโบวลิ่ง
(Bowling)
459 280 กีฬาดาบสากล
(Fencing)
459 281 กีฬาดาบไทย
(Thai Fencing)
459 282 กีฬาฟุตซอล
( Futsal )
459 283 กีฬาลีลาศ
( Dance Sports )

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

2.2.2.2 กลุมวิชาผูฝกสอนกีฬา ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้ใหไดหนวยกิตรวมกันไมนอยกวา
4 หนวยกิตโดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ ( นักศึกษาจะเลือกเรียนรายวิชาใดตองผาน
การเรียนรายวิชากีฬาเบื้องตนในรายวิชาเดียวกันมากอน )
459 351 การเปนผูฝกสอนกรีฑา
2 (1-3-2)
(Track and Field Coaching)
459 352 การเปนผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล
2 (1-3-2)
(Football Coaching)
459 353 การเปนผูฝกสอนกีฬาบาสเกตบอล
2 (1-3-2)
(Basketball Coaching)
459 354 การเปนผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล
2 (1-3-2)
(Volleyball Coaching)
459 355 การเปนผูฝกสอนกีฬาเทนนิส
2 (1-3-2)
(Tennis Coaching)
459 356 การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน
2 (1-3-2 )
(Badminton Coaching)
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459 357 การเปนผูฝกสอนกีฬาวายน้ํา
(Swimming Coaching)
459 358 การเปนผูฝกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
(Rugby Football Coaching)
459 359 การเปนผูฝกสอนกีฬาฮอคกี้
(Hockey Coaching)
459 360 การเปนผูฝกสอนกีฬาแฮนดบอล
(Handball Coaching)
459 361 การเปนผูฝกสอนกีฬายิมนาสติก
(Gymnastics Coaching)
459 362 การเปนผูฝกสอนกีฬามวยสากล
(Boxing Coaching)
459 363 การเปนผูฝกสอนกีฬามวยไทย
(Thai Boxing Coaching)
459 364 การเปนผูฝกสอนกีฬากอลฟ
(Golf Coaching)
459 365 การเปนผูฝกสอนกีฬาโปโลน้ํา
(Water Polo Coaching)
459 366 การเปนผูฝกสอนกีฬาตะกรอ
(Takraw Coaching)
459 367 การเปนผูฝกสอนกีฬาซอฟทบอล
(Softball Coaching)
459 368 การเปนผูฝกสอนกีฬาเบสบอล
(Baseball Coaching)
459 369 การเปนผูฝกสอนกีฬายิงธนู
(Archery Coaching)
459 370 การเปนผูฝกสอนกีฬาลีลาศ
(Dance Sports Coaching)
459 371 การเปนผูฝกสอนกีฬาเปตอง
(Petanque Coaching)
459 372 การเปนผูฝกสอนกีฬากาบัดดี้
(Kabuddy Coaching)

2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
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459 373 การเปนผูฝกสอนกีฬาเนตบอล
(Netball Coaching)
459 374 การเปนผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
(Beach Volleyball Coaching)
459 375 การเปนผูฝกสอนกีฬาเรือพาย
(Canoe Coaching)
459 376 การเปนผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
(Table Tennis Coaching)
459 377 การเปนผูฝกสอนกีฬายิงปน
(Shooting Coaching)
459 378 การเปนผูฝกสอนกีฬายูโด
(Judo Coaching)
459 379 การเปนผูฝกสอนกีฬาโบวลิ่ง
(Bowling Coaching)
459 380 การเปนผูฝกสอนกีฬาดาบสากล
(Fencing Coaching)
459 381 การเปนผูฝกสอนกีฬาดาบไทย
(Thai Fencing Coaching)
459 382 การเปนผูฝกสอนกีฬาฟุตซอล
(Futsal Coaching)

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

2.3 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 11 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
459 491 การประเมินสมรรถภาพทางกาย
2 (2-1-3)
(Physical Fitness Assessment)
459 492 กิจกรรมทางรางกายเพื่อปองกันโรค
2 (2-0-4)
(Physical Activities for Disease Prevention)
459 493 หลักทั่วไปสําหรับการแนะนําผูประสบปญหาการออกกําลังกาย
2 (2-0-4)
(Recommendation for mishaps from Exercise)
459 494 การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุและสตรีมีครรภ
2 (2-0-4)
(Exercise for Elderly and Pregnant Women)
459 495 การออกกําลังกายสําหรับเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
(Exercise for Children and Youth )
459 496 มาตรฐานการออกแบบศูนยนันทนาการและผลิตภัณฑกีฬา
3 (3-0-6)
(Standards Design in Sports Center and Sports Equipment)
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459 497 เทคโนโลยียางทางการกีฬา
(Rubber Technology in Sports)
459 498 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอทางการกีฬา
(Fiber and Textile Technology in Sport)
459 499 การประกันคุณภาพการกีฬา
(Sports Quality Assurance)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความสนใจไมนอยกวา
7 หนวยกิต
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17.3 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
080 177
513 106
513 107
514 100
514 106
………….

รหัสวิชา
080 177
…………..
…………..
…………..
…………..

ภาษาอังกฤษ 1
เคมีทั่วไปพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปพืน้ ฐาน
ฟสิกสทั่วไป
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร
รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
วิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร
วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร
วิชาเลือกในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
3
15

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3
3
3
3
15
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รหัสวิชา
080 176
459 251-282
466 221
511 103
512 105

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร
วิชาบังคับเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ชีววิทยาพื้นฐาน
รวมจํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา
459 251-282
466 222
……………..
……………..
……………..

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
วิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร
วิชาเลือกในกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
4
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

จํานวนหนวยกิต
4
3(3-0-6)
3
3
3
16
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รหัสวิชา
459 311
459 312
459 313
459 316
459 321
459 322
459 324
459 351-382

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
จิตวิทยาการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
พลังงานกับการออกกําลังกาย
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ชีวเคมีการกีฬา
วิชาบังคับเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

รหัสวิชา
459 314
459 315
459 317
459 323
459 325
459 326
459 327
459 341
459 351-382

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา
โภชนาการการกีฬา
ชีวกลศาสตรการกีฬา
เทคนิคการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
เวชศาสตรการกีฬา
การนวดเพื่อสุขภาพ
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 1
วิชาบังคับเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-1-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-4-1)
17

จํานวนหนวยกิต
2(2-1-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-1-3)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(1-4-1)
19
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รหัสวิชา
459 342

ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพการกีฬา 2
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6(0-18-0)
6

รหัสวิชา
459 428
459 431
459 433
459 434
459 481-491

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การออกกําลังกายสําหรับผูบ กพรองทางรางกาย
สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา
หลักการการจัดการองคกรกีฬา
วิชาเลือกไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
8
16

รหัสวิชา
459 418
459 419
459 432
459 435
459 436
459 481-491
466 100

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬากับการสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีการกีฬา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
กลยุทธการบริหารองคกรเชิงธุรกิจ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการจัดฝกอบรม
วิชาเลือกไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
2(2-0-4)
16
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17.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพือ่ นมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอมการดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสวนบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยทั้งทีเ่ ปนรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อถือสภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติ และสังคมที่
เอื้อตอการสรางสรรคทางศิลปะตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหศกึ ษา
ตัวอยางที่สําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดแยงและอุป
สรรคที่มีตอการสรางสรรคในการสอนควรใชอุปกรณทงั้ ที่เปนรูปเอกสารและโสตทัศนูปกรณ
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพันธระหวางตรรกวิทยากับปรัชญาและศาสตร
อื่น ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพื่อวิเคราะหและตีคา การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน และ
ในศาสตรตาง ๆ ทั้งในแงนิรนัย (Deduction) และอุปนัย (Induction)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
2(2-0-4)
(Buddhist Philosophy)
ศึกษาปรัชญาพุทธศาสนาทั่ว ๆ ไป ทั้งทางนิกายเถรวาท และอาจริยวาท โดยเนนเรื่องไตรสิกขา ไตร
ลักษณ กรรมกับสังสารวัฎความสัมพันธระหวางปริยัตแิ ละปฏิบัติ ความแตกตางระหวางเถรวาทและอาจริ
ยวาท และแนวทางปฏิบัติของแตละนิกาย
080 107 ดนตรีประจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่สําคัญ
เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบานของภาครัฐและเอกชน การลดความเครียด
ในการดํารงชีวิต การควบคุมน้ําหนักรางกาย
รวมถึงการจัดสภาวะโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพให
เหมาะสมกับเพศและวัย
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารยธรรมใน
เอเชียตะวันออก เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวางอารยธรรม
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จีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิ่นอันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตามสภาวะแหง
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมภิ าคเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมปิ ญญา ลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม จนถึง
ปจจุบัน
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกทีน่ ําไปสูสมัยฟนฟูศิลปะวิทยาการ
การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง จากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก
ไปสูดินแดงตาง ๆ ทั่วโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิวัติทางภูมิปญญายุคเครื่องจักรและ
ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงของอารย
ธรรมในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งอาจจําแนกเปนสิง่ แวดลอมที่เปนตัวมนุษย
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทั้ง
สามประเภททีม่ ีตอการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพลที่มนุษยมีตอสิง่ แวดลอม
ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและทําลายทั้งที่ตงั้ ใจและไมตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณ
ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่จะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูใน
สภาพแวดลอมทั้งในปจจุบนั และอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การ
ประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริง และการอภิปรายกลุมยอย
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม และ
กอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
การจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ
ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตาง ๆ
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย
ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุเนน
ความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษยศกึ ษาปญหาที่เกิดขึน้ ในทุกขัน้
พัฒนาการ
ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้น
และสงเสริมใหบรรลุผล
พัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
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080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร เพื่อเปนพืน้ ฐานสําหรับการทําความเขาใจกับปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน รูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทํางานของกลไกราคาใน
ตลาด บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจเงินตรา และสถาบันการเงิน
โดยเนนการวิเคราะห
สถานการณปจ จุบันในเรื่องที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการศึกษา
080 135 กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม กลไก
จุดประสงคและที่มาของกฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใช ขอบเขตและ
ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาวิเคราะหลักษณะพืน้ ที่ ขนาด รูปราง โครงสรางทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ปญหาการ
พาณิชกรรม การคมนาคม ขนสง การบริการ เปนตน รายไดประชาชาติผลผลิตรวม
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพเศรษฐกิจและทางสังคม
โดยศึกษาวิเคราะหเชิงภูมศิ าสตรเปนสวนรวมทั้ง
ประเทศ และเปนรายภูมิภาค มีการศึกษานอกสถานที่
080 139 พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ศึกษาประวัตพิ ลศึกษา
และวิวัฒนาการของแนวความคิดทางพลศึกษาโดยสังเขปความมุงหมายและ
ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษาหลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและเลนกีฬาการศึกษากล
ยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขันทักษะเบื้องตนของกีฬา
080 140 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกาการแขงขัน
การปองกันอุบัติเหตุทางการกีฬา
เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล
แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาและเชิงประยุกตของวิทยาศาสตร ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต
อิทธิพลของวิทยาศาสตรอื่น
ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตรทางกายภาพและชีวภาพมา
ประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวติ ประจําวันและสิ่งแวดลอม
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะมลพิษตาง ๆ เชน มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียทีม่ ีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสี และ
มลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลพิษที่เกิดขึ้น
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายไป
ยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและขอบกพรองในการ
ใชเหตุผลซึ่งปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวนโวหาร วลี การเตรียม และรวบรวมขอมูล
ในการเขียนตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยายพรรณนาอธิบาย อภิปรายโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ในดานการสื่อสารการวิเคราะห และวิจารณปญหาในสภาวการณตา ง ๆ
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การอาน การเขียน การฟง การพูด ซึ่งนักศึกษา
ไดเรียนมาแลวในชัน้ มัธยม และเพิ่มความรูที่จําเปนเพือ่ นําไปประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนน
การอานเพื่อความเขาใจ สวนการสอนทักษะอืน่ ใหมีความสัมพันธกบั เอกสารที่ใชอาน
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงและเนนทักษะการอานโดยฝกอานเอกสารที่ยากขึน้
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415 151 โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2(2-0-4)
(Southeast Asian World)
ศึกษาการตั้งหลักแหลงและการพัฒนาการทางสังคมของประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตสมัย
วัฒนธรรมดั้งเดิมจนถึงสมัยอาณานิคมโดยพิจารณาถึงกลุมชาติพันธ วิถีชีวิต การสรางสรรคทางศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาและเทคโนโลยี ศึกษาขบวนการชาตินิยมและการสรางชาติหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมภิ าคนี้ และบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในโลกปจจุบัน
415 152 เหตุการณปจจุบันในปริทรรศนประวัติศาสตร
2(2-0-4)
(Contemporary Affairs from historical Perspectives)
ศึกษาเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกปจจุบันจากแงมุมทางประวัติศาสตร เลือกเฉพาะ
เหตุการณสําคัญในทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคมที่เปนประเด็นยืดเยื้อซึ่งมีผลกระทบในวงกวางตอ
ประชาชนในชาติหรือประชาคมระหวางชาติ และเปนปญหาที่ซับซอนที่สมควรไดรับคําอธิบายและการ
วิเคราะหจากปริทรรศนประวัติศาสตร
431 101 พื้นฐานดนตรีไทย
2(1-3-2)
(Foundation of Thai Music)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติการขับรอง และดนตรีไทยเบื้องตน ศึกษาทํานอง ลีลาและจังหวะของเพลง
ไทยอัตราสองชั้น ตําแหนงเสียงของดนตรีแตละชนิด เครื่องกํากับจังหวะลักษณะเพลงไทยวาดวยลูกฆอง
ใหญอัตราสองชั้น การแปรลูกฆองเปนทํานองตาง ๆ ฝกหัดขับรองเพลงไทยอัตราสองชั้นและปฏิบัติไลลูก
ฆอง เฉพาะลูกของทํานองเพลงจนเปนเพลงสองชั้นสั้น ๆ
433 101 ความรูเรื่องปรัชญาทั่วไป
2(2-0-4)
(A Survey of Philosophy)
ศึกษาความหมาย ระบบความคิดและวิธีการทางปรัชญาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก โดยกลาวถึง
ปญหาเรื่องความจริง ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความรู การใชเหตุผล ปญหาในการตัดสินคุณคาทางจริยธรรม
และศิลปะ ตลอดจนอิทธิพลของวิชาปรัชญาที่มีตอความรูสาขาอื่น
435 101 โลกการเมือง
2(2-0-4)
(The Political World)
ศึกษาลัทธิความเชื่อ พฤติกรรม กระบวนการทางการเมืองในระบบการเมือง และความสัมพันธระหวาง
ประเทศแบบตาง ๆ
เพือ่ เปนพื้นฐานในการวิเคราะหสังคมการเมืองในยุคโลกาภิวัฒนภายใตกระแสทุน
นิยม บริโภคนิยม ประชาธิปไตยและพัฒนาการรวมสมัยอื่น ๆ
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435 102 สังคมในกระแสการเปลี่ยนแปลง
2(2-0-4)
(Society in a Changing World)
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงโครงสราง ความสัมพันธและวิถีชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวฒ
ั น ซึ่งเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงดานนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งจากอิทธิพลของกระแสทุนนิยม
บริโภคนิยมและประชาธิปไตย
449 104 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
ศึกษาพื้นฐานพัฒนาการและความหลากหลายของอารยธรรมไทย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
การ
สรางสรรคคานิยม
ภูมปิ ญญาไทยและมรดกทางวัฒนธรรม
โดยครอบคลุมภาษาวรรณกรรมศิลปะ
ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ
514 201 สถิติพื้นฐาน 1
4(3-2-7)
(Elementary Statistics I)
ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยทัว่ ไปของสถิติ ทบทวนสถิติพรรณนาและความนาจะเปน
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุมแบบตาง ๆ เชน การแจกแจงแบบปกติ การเลือกตัวอยางการ
แจกแจงคาของตัวอยาง การประเมินคา การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ไมใชพารามิเตอรเบื้องตน การ
ถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
517 101 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Computers)
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ระบบจํานวน พีชคณิต แบบมูล ขอมูลและระบบ
สารสนเทศ การแทนขอมูล ความรูพ นื้ ฐานในการใชงานคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมยอย
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรมขอบเขต
วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การ
แกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ
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554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร
ศึกษาเรื่องพืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธตอชีวิตประจําวันและปจจัย 4 ของมนุษย
554 103 มนุษยกับสารพิษ
3(3-0-6)
(Man and Toxic Substances)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษานอกเภสัชศาสตร
ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับพิษจากสารเคมี อาหาร และสิ่งอื่น ๆ ทีพ่ บทั่วไปในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายที่เกี่ยวของ การปองกัน และการเลือกใชสารอุปโภค บริโภค เพื่อให
ผูใชปลอดภัยจากพิษเหลานัน้

หมวดวิชาเฉพาะ
459 251 กรีฑา
2(1-3-2)
(Track and Field)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกรีฑา
459 252 กีฬาฟุตบอล
2(1-3-2)
(Football)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาฟุตบอล
459 253 กีฬาบาสเกตบอล
2(1-3-2)
(Basketball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
459 254 กีฬาวอลเลยบอล
2(1-3-2)
(Volleyball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
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459 255 กีฬาเทนนิส
2(1-3-2)
(Tennis)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเทนนิส
459 256 กีฬาแบดมินตัน
2(1-3-2)
(Badminton)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาแบดมินตัน
459 257 กีฬาวายน้ํา
2(1-3-2)
(Swimming)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาวายน้ํา
459 258 กีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-3-2)
(Rugby Football)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬารักบีฟ้ ุตบอล
459 259 กีฬาออคกี้
2(1-3-2)
(Hockey)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาฮอคกี้
459 260 กีฬาแฮนดบอล
2(1-3-2)
(Handball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาแฮนดบอล
459 261 กีฬายิมนาสติก
2(1-3-2)
(Gymnastics)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬายิมนาสติก
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459 262 กีฬามวยสากล
2(1-3-2)
(Boxing)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬามวยสากล
459 263 กีฬามวยไทย
2(1-3-2)
(Thai Boxing)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬามวยไทย
459 264 กีฬากอลฟ
2(1-3-2)
(Golf)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬากอลฟ
459 265 กีฬาโปโลน้ํา
2(1-3-2)
(Water Polo)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาโปโลน้ํา
459 266 กีฬาตะกรอ
2(1-3-2)
(Takraw)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาตะกรอ
459 267 กีฬาซอฟทบอล
2(1-3-2)
(Softball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาซอฟทบอล
459 268 กีฬาเบสบอล
2(1-3-2)
(Baseball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเบสบอล
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459 269 กีฬายิงธนู
2(1-3-2)
(Archery)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬายิงธนู
459 270 กีฬายิมนาสติกลีลา
2(1-3-2)
(Modern Gymnastic)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬายิมนาสติกลีลา
459 271 กีฬาเปตอง
2(1-3-2)
(Petanque)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเปตอง
459 272 กีฬากาบัดดี้
2(1-3-2)
(Kabuddy)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬากาบัดดี้
459 273 กีฬาเนตบอล
2(1-3-2)
(Netball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเนตบอล
459 274 กีฬาวอลเลยบอลชายหาด
2(1-3-2)
(Beach Volleyball)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบื้องตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินัยรวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
ชายหาด
459 275 กีฬาเรือพาย
2(1-3-2)
(Canoeing)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเรือพาย
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459 276 กีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-3-2)
(Table Tennis)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
459 277 กีฬายิงปน
2(1-3-2)
(Shooting)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬายิงปน
459 278 กีฬายูโด
2(1-3-2)
(Judo)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬายูโด
459 279 กีฬาโบวลิ่ง
2(1-3-2)
(Bowling)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาโบวลิ่ง
459 280 กีฬาดาบสากล
2(1-3-2)
(Fencing)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาดาบสากล
459 281 กีฬาดาบไทย
2(1-3-2)
(Thai Fencing)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาดาบไทย
459 282 กีฬาฟุตซอล
2(1-3-2)
(Futsal)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบือ้ งตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาฟุตซอล
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459 283 กีฬาลีลาศ
2(1-3-2)
(Dance Sports)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประวัติและประโยชน ทักษะเบื้องตนและวิธีการเลน การมีคุณธรรมและจริยธรรม
ของการเปนผูเลน ผูดูที่ดี ระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬาลีลาศ
459 311 วิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-1-3)
(Sports Science for Sports Scientists )
ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาการทางวิทยาศาสตรการกีฬาในแขนงตาง ๆ บทบาท
สําคัญในการนําหลักการทางวิทยาศาสตรไปใชกับการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา ความคิดรวบยอด
ของการนํ าหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาไปประยุ กตในศูน ยสุขภาพ ศู นยกีฬ า ศูน ยนันทนาการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการกีฬาในศูนยสุขภาพและศูนยกีฬา
459 312 จิตวิทยาการกีฬาสําหรับนักวิทยาศาสตรการกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Psychology for Sports Scientists)
ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาการกีฬา ความวิตกกังกลของนักกีฬาที่มีตอการเลนกีฬา การศึกษา
เทคนิคการควบคุมความวิตกกังวล การสรางแรงจูงใจ การกําหนดเปาหมาย การฝกจินตภาพ การฝก
สมาธิ การฝกการผอนคลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานจิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬาทั้งประเภทบุคคล
และประเภททีม
459 313 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (2-1-3)
(Principles of Exercise for Health)
ทฤษฎีและความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การเตรียมความพรอมกอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการจัด
โปรแกรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพการปรับปรุงสัดสวนรางกาย
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยตนเอง ปฏิบัติการทางหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
459 314 นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
(Innovation in Exercise for Health )
วิชาบังคับกอน : 459 313 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในศูนยสุขภาพและสถานบริการการออกกําลังกาย
หลักการเปนผูฝกสอนและการเปนผูนําการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การใชอุปกรณเครื่องมือและเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการทางนวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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459 315 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Technology and Equipment in Sports Science)
ความรูเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในทางวิทยาศาสตรการกีฬา การใชอุปกรณ
ทางการกีฬาและการออกกําลังกาย หลักการทํางานของอุปกรณแตละชนิด ขอดีและขอเสียของอุปกรณ
พั ฒ นาการด า นเครื่ อ งมื อ ทางการกี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กาย การนํ า หลั ก การทางเครื่ อ งกลพื้ น ฐาน
อิเล็คทรอนิคและคอมพิวเตอรมาใชในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใช
เพื่อการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัยและสิ่งแวดลอม
459 316 พลังงานกับการออกกําลังกาย
2 (2-1-3)
(Energy and Exercise)
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับระบบพลังงานกับการออกกําลังกายและการกีฬ า ระบบพลังงานแบบใหมใ ช
ออกซิเจนไมเกิดกรดแลคติก
ระบบพลังงานแบบไมใชออกซิเจนเกิดกรดแลคตอก ระบบพลังงาน
แบบการใช อ อกซิ เ จนไม เ กิ ด กรดแลคติ ก และระบบพลั ง งานแบบการใช อ อกซิ เ จนเกิ ด กรดแลคติ ก
วิเคราะหการใชพลังงานกับการออกกําลังกายและการกีฬา ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบพลังงานกับการออก
กําลังกายและการกีฬา
459 317 โภชนาการการกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Nutrition)
ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ ชนิดของสารอาหารและคุณคาโภชนาการ โภชนาเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแรงแกรางกาย โภชนาการเพื่อเตรียมพรอมและทดแทนพลังงานสําหรับการออกกําลังกายและ
กีฬา ความตองการโภชนาการในภาวะกีฬาที่แตกตางกัน การประยุกตใชความรูดานโภชนาการกับการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬา
459 321 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
3 (2-2-5)
(Human Anatomy and Physiology)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางของรางกายมนุษย โครงสรางและหนาที่ของระบบอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกาย ไดแก ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบประสาท ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
459 322 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2 (2-1-3)
(Exercise Physiology)
สรีรวิทยาการออกกําลังกายและผลของการออกกําลังกายที่มีตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
กลามเนื้อ กระดูก หายใจและไหลเวียนโลหิตของรางกาย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอสรีรวิทยาการ
ออกกําลังกาย และปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
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459 323 ชีวกลศาสตรการกีฬา
3 (2-2-5)
(Sports Biomechanics)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร กลศาสตร และชีวกลศาสตรที่สัมพันธกับการ
เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของรางกายขณะออกกําลังกายหรือเลนกีฬา วิธีการฝกและวิเคราะหการพัฒนาการ
เคลื่อนไหวตามหลักการชีวกลศาสตรการกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายหรือการกีฬา ปฎิบัติ
การทางชีวกลศาสตรการกีฬา
459 324 ชีวเคมีการกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Biochemistry)
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับสารตาง ๆ ที่มีตอปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงในรางกาย โดยมุงเนนศึกษาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแรและน้ําในขณะที่รางกายออก
กําลังกายหรือเลนกีฬา รวมทั้งเมตาบอลลิซึมของพลังงานในสภาวะการออกกําลังกาย
459 325 เทคนิคการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
2(2-0-4)
(Physical Fitness Training Techniques)
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและเทคนิคการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาความแข็งแรง ความทนทาน ความเร็ว ไดแก การบริหารรางกาย การฝก
ดวยน้ําหนัก การฝกแบบสลับชวงและการฝกแบบสถานี เพื่อใหเหมาะกับการออกกําลังกายหรือการ
กีฬาแตละประเภท
459 326 เวชศาสตรการกีฬา
2(2-1-3)
(Sports Medicine)
ความรูเบื้องตนและวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาลในการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการกีฬา ความรู
เบื้องตนและการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา การผายปอด การชวยหายใจ ณ จุดเกิดเหตุ การปองกัน
และการฟนฟูสมรรถภาพรางกายจากการบาดเจ็บในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา ยาและสารกระตุนที่
มีผลตอรางกาย รวมถึงสารตองหามและบทลงโทษในการกีฬา มีการปฏิบัติการทางเวชศาสตรการกีฬา
ในศูนยพยาบาล ศูนยสุขภาพ ศูนยกีฬาและศูนยนันทนาการ
459 327 การนวดเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
(Massage for Health)
วิชาบังคับกอน : 459 321 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
และ 459 322 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการนวดและวิธีการนวด จุดเริ่มตนของการนวดและแนวเสนการนวดการเตรียมตัว
กอนนวดและเทคนิคการนวด ประโยชนของการนวด ขอควรระวังของการนวด ศิลปะการนวดเพื่อ
สุขภาพ การจับคูฝกนวด การนวดแผนโบราณ การนวดเฉพาะสวนของรางกาย ไดแก ศีรษะ ตนคอ
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ขมับ ไหล หลัง แขน ขา การกดจุดเพื่อการรักษา กายบริหารแบบฤาษีดัดตน การปฏิบัติการฝกนวด
เพื่อสุขภาพ
459 351 การเปนผูฝกสอนกรีฑา
2(1-3-2)
(Track and Field Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกรีฑา รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค และ
กลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกรีฑา
459 352 การเปนผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล
2(1-3-2)
(Football Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาฟุตบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาฟุตบอล
459 353 การเปนผูฝกสอนกีฬาบาสเกตบอล
2(1-3-2)
(Basketball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
459 354 การเปนผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอล
2(1-3-2)
(Volleyball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาวอลเลยบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
459 355 การเปนผูฝกสอนกีฬาเทนนิส
2(1-3-2)
(Tennis Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเทนนิส รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาเทนนิส
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459 356 การเปนผูฝกสอนกีฬาแบดมินตัน
2(1-3-2)
(Badminton Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาแบดมินตัน รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
459 357 การเปนผูฝกสอนกีฬาวายน้ํา
2(1-3-2)
(Swimming Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาวายน้ํา รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาวายน้ํา
459 358 การเปนผูฝกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-3-2)
(Rugby Football Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬารักบี้ฟุตบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
459 359 การเปนผูฝกสอนกีฬาฮอคกี้
2(1-3-2)
(Hockey Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาฮอคกี้ รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาฮอคกี้
459 360 การเปนผูฝกสอนกีฬาแฮนดบอล
2(1-3-2)
(Handball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาแฮนดบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาแฮนดบอล
459 361 การเปนผูฝกสอนกีฬายิมนาสติก
2(1-3-2)
(Gymnastics Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬายิมนาสติก รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิ ธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬายิมนาสติก
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459 362 การเปนผูฝกสอนกีฬามวยสากล
2(1-3-2)
(Boxing Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬามวยสากล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬามวยสากล
459 363 การเปนผูฝกสอนกีฬามวยไทย
2(1-3-2)
(Thai Boxing Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬามวยไทย รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬามวยไทย
459 364 การเปนผูฝกสอนกีฬากอลฟ
2(1-3-2)
(Golf Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬากอลฟ รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬากอลฟ
459 365 การเปนผูฝกสอนกีฬาโปโลน้ํา
2(1-3-2)
(Water Polo Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาโปโลน้ํา รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาโปโลน้ํา
459 366 การเปนผูฝกสอนกีฬาตะกรอ
2(1-3-2)
(Takraw Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาตะกรอ รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาตะกรอ
459 367 การเปนผูฝกสอนกีฬาซอฟทบอล
2(1-3-2)
(Softball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาซอฟทบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิ ธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาซอฟทบอล
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459 368 การเปนผูฝกสอนกีฬาเบสบอล
2(1-3-2)
(Baseball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเบสบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาเบสบอล
459 369 การเปนผูฝกสอนกีฬายิงธนู
2(1-3-2)
(Archery Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬายิงธนู รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬายิงธนู
459 370 การเปนผูฝกสอนกีฬาลีลาศ
2(1-3-2)
(Dance Sports Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาลีลาศ รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาลีลาศ
459 371 การเปนผูฝกสอนกีฬาเปตอง
2(1-3-2)
(Petanque Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเปตอง รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและการ
แขงขันกีฬาเปตอง
459 372 การเปนผูฝกสอนกีฬากาบัดดี้
2(1-3-2)
(Kabuddy Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬากาบัดดี้ รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬากาบัดดี้
459 373 การเปนผูฝกสอนกีฬาเนตบอล
2(1-3-2)
(Netball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเนตบอล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิ ค และกลวิ ธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาเนตบอล
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459 374 การเปนผูฝกสอนกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
2(1-3-2)
(Beath Volleyball Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาวอลเลยบอลชายหาด รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชใน
การฝกเทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
459 375 การเปนผูฝกสอนกีฬาเรือพาย
2(1-3-2)
(Canoeing Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเรือพาย รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิ ธีในการฝ ก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดํ าเนินการจัดการแข งขัน กฎกติก า
ระเบียบและการแขงขันกีฬาเรือพาย
459 376 การเปนผูฝกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-3-2)
(Table Tennis Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการ
ฝกเทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
459 377 การเปนผูฝกสอนกีฬายิงปน
2(1-3-2)
(Shooting Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬายิงปน รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและ
การแขงขันกีฬายิงปน
459 378 การเปนผูฝกสอนกีฬายูโด
2(1-3-2)
(Judo Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬายูโด รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝกเทคนิค
และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา ระเบียบและ
การแขงขันกีฬายูโด
459 379 การเปนผูฝกสอนกีฬาโบวลิ่ง
2(1-3-2)
(Bowling Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาโบวลิ่ง รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาโบวลิ่ง
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459 380 การเปนผูฝกสอนกีฬาดาบสากล
2(1-3-2)
(Fencing Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาดาบสากล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาดาบสากล
459 381 การเปนผูฝกสอนกีฬาดาบไทย
2(1-3-2)
(Thai Fencing Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาดาบสากล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน
กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาดาบไทย
459 382 การเปนผูฝกสอนกีฬาฟุตซอล
2(1-3-2)
(Futsal Coaching)
ปรัชญาหลักการและวิธีการฝกกีฬาดาบสากล รวมถึงการใชหลักทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อใชในการฝก
เทคนิค และกลวิธีในการฝก การวิเคราะหเกมการแขงขัน วิธีดําเนินการจัดการแขงขัน กฎกติกา
ระเบียบและการแขงขันกีฬาฟุตซอล
2(2-0-4)
459 418 วิทยาศาสตรการกีฬากับการสงเสริมสุขภาพ
(Sports Science and Health Promotion)
วิชาบังคับกอน : 459 314 นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
และ 459 317 โภชนาการการกีฬา
การนําความรูและเทคนิคทางวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดํารงชีพ อันไดแก การสงเสริมสุขภาพในองคกรของ
ภาครัฐบาลและเอกชน การลดความเครียดในการดํารงชีวิต การควบคุมน้ําหนักรางกาย รวมถึงการจัด
สภาวะโภชนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศและวัย
459 419 การพัฒนาเทคโนโลยีการกีฬา
1(1-0-2)
(Sports Technology Development)
วิชาบังคับกอน : 459 314 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา
การนําความรูเกี่ยวกับศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรการกีฬา มาจัดทําโครงการเพื่อ
ดําเนินการประดิษฐใหม ดัดแปลงหรือปรับปรุงแกไข ใหมีคุณภาพและราคาถูก
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459 428 การออกกําลังกายสําหรับผูบกพรองทางรางกาย
2(2-0-4)
( Exercise for Disabled)
วิชาบังคับกอน : 459 321 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย
และ 459 322 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ศึก ษาหลั ก การออกกําลัง กาย การจัดโปรแกรมการออกกํ าลั ง กายและการแนะนําการออกกําลั งกาย
สําหรับบุคคลกลุมพิเศษเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง ไดแก บุคคลที่มีความ
พิการทางรางกาย สมอง ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต โรคเบาหวาน
โรคอวน โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและขอตอรางกาย
459 431 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Statistics for Sports Science Research )
ขอบเขตและประโยชนของสถิติดานวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสถิติพื้นฐาน ทฤษฎีความ
นาจะเปน กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน
ความถดถอยและสหสัมพันธ การใชไมโครคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
459 432 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
3 (3-0-6)
(Research Methodology in Sports Science)
วิชาบังคับกอน : 459 431 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
แนวโน ม ในป จ จุ บั น ของการวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า เทคนิ ค พื้ น ฐานการเลื อ กหั ว ข อ วิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา การสุมตัวอยาง
การเลือกเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการสรุปผล การเขียนรายงาน
การวิจัย
459 433 จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (2-0-4)
(Professional Ethics in Sports Science)
ความหมาย และความสําคัญของปรัชญาวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา สภาพปจจุบันและ
แนวทางการแกปญหาทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา แนวทางการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬาที่ดี
การฝกวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬาเบื้องตนในศูนยสุขภาพ ศูนยกีฬาและศูนยนันทนาการ
459 434 หลักการการจัดการองคกรกีฬา
2 (1-2-3)
(Principles of Sports Organization Management)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดการ หลักการบริหารการจัดองคกรกีฬาใน
ภาครัฐบาลและเอกชน กระบวนการวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายและการกีฬาใน
รูปแบบตาง ๆ ในเชิงธุรกิจ หลักการจัดการแขงขันกีฬา ปฏิบัติการฝกการบริหารการจัดองคกรกีฬา
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459 435 กลยุทธการบริหารองคกรเชิงธุรกิจ
2 (2-0-4)
(Strategies in Business Administration and Organization Management)
กลยุทธในการบริหารงานทั่วไป ทฤษฎีกระบวนการวางแผน การจัดองคกร การควบคุม การ
สั่งงานในเชิงธุรกิจ แนวทางในการบริหารองคกรในสถานการณที่แตกตางกัน กลยุทธในการบริหาร
องคกรเชิงธุรกิจเพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน
459 436 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการจัดฝกอบรม
2 (2-0-4)
(Recreation Activities for Training)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรม ประโยชนของกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ ผูนํา
กิจกรรมนันทนาการในการฝกอบรม เทคนิคในการเปนผูนํากิจกรรมในการฝกอบรม การเลือกกิจกรรม
การออกแบบพัฒนากิจกรรมในการฝกอบรม การจัดกิจกรรมในการฝกอบรม การออกแบบเนื้อหากิจกรรม
ในการฝกอบรม การใชกิจกรรมนันทนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกอบรม
459 491 การประเมินสมรรถภาพทางกาย
2(2-1-3)
(Physical Fitness Assessment)
ศึกษาองคประกอบของความสมบูรณทางรางกาย
สมรรถภาพทางกาย เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
วิเคราะหขอมูล การทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติการทางการทดสอบ
การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย รวมถึงการใหคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กายในศูนยสุขภาพ ศูนยกฬี าและศูนยนันทนาการ
459 492 กิจกรรมทางรางกายเพื่อปองกันโรค
2(2-0-4)
(Physical Activities for Disease Prevention )
วิเคราะหถึงคุณคาของการออกกําลังกายในแตละรูปแบบที่มีความแตกตางกัน ความเสี่ยงของโรคที่เกิดจาก
การขาดการออกกําลังกาย รูปแบบของการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมกับเพศและวัย เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการขาดการออกกําลังกาย
459 493 หลักทั่วไปของการแนะนําผูป ระสบปญหาจากการออกกําลังกาย
2(2-0-4)
(Recommendation of Mishaps from Exercise)
หลักการทั่วไปของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไขที่ถูกตอง
เกี่ยวกับปญหาทางดานรางกายที่เกิดจากการออกกําลังกาย รวมถึงการศึกษาศิลปะการนําเสนอรูปแบบการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแกบุคคลทั่วไป
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459 494 การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุและสตรีมีครรภ
2(2-0-4)
(Exercise for Elderly and Pregnant Women)
ศึกษาสภาวะความแตกตางทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงความแตกตางเรื่องเพศและวัยของ ผูสูงอายุ
และสตรีมีครรภ การวิเคราะหและเลือกรูปแบบการทดสอบการออกกําลังกายทางคลินิก เพือ่ ทราบถึง
สภาวะความพรอมทางดานรางกายกอนการออกกําลังกายของแตละบุคคล เพื่อแนะนําการออกกําลังกายให
เกิดประโยชนตอรางกายสูงสุดของผูสูงอายุและสตรีมีครรภ
459 495 การออกกําลังกายสําหรับเด็กและเยาวชน
2(2-0-4)
( Exercise for Children and Youth )
ศึกษาดานจิตวิทยาความพรอมและความตองการดานการออกกําลังกายของเด็กในชวงอายุ 6-9 ป และ
เยาวชนในชวงอายุ 10 – 14 ป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมประเภทบุคคลหรือ
แบบทีม
รวมทั้งการจัดกีฬาพืน้ ฐานประเภทบุคคลและทีม
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพรางกายใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต และใหมคี วามสนุกสนานในสถานทีแ่ ตกตางกัน
อันไดแก บาน โรงเรียน สนามเด็กเลนหรือสนามกีฬากลางแจง หรือสวนสาธารณะและสนามกีฬาในรม
เปนตน
459 496 มาตรฐานการออกแบบศูนยกีฬาและผลิตภัณฑการกีฬา
3(3-0-6)
(Standard Design in Sports Center and Sports Equipment Design)
ศึกษามาตรฐานการออกแบบศูนยกฬี า หลักการและแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินการ
จัดหา
หลักการใช และการบํารุงรักษาสถานที่ศูนยกฬี าเพื่อสุขภาพและศูนยกฬี าในรมและกลางแจง
การศึกษาการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑการกีฬาเพื่อการนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
459 497 เทคโนโลยียางทางการกีฬา
2(2-0-4)
(Rubber Technology in Sports)
ความรูพื้นฐานเบื้องตนของยางธรรมชาติและยางสังเคราะหเลือกศึกษาวัสดุ
อุปกรณกฬี าทีใ่ ชยางเปน
องคประกอบ เลือกศึกษาวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑกีฬาที่ใชยางสังเคราะหเปนองคประกอบ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพตอการออกกําลังกายหรือการกีฬา ศึกษาดูโรงงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการนํายางมา
ผลิตเปนวัสดุ อุปกรณกีฬา หรือศึกษาดูงานองคกรกีฬา ศูนยสุขภาพทั้งภาครัฐบาล และเอกชนที่มีการ
นํายางสังเคราะหมาใชในการออกกําลังกายและการกีฬา
459 498 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอทางการกีฬา
2(2-0-4)
(Fiber and Textile Technology in Sports)
ความรูพื้นฐานเบื้องตนของเสนใยสิ่งทอทีน่ ํามาผลิตเปนวัสดุหรืออุปกรณที่เกีย่ วของกับการออกกําลังกาย
และการกีฬา เลือกศึกษาวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑกฬี าที่ใชเสนใยและสิ่งทอเปนองคประกอบเพื่อใหเกิด
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ประสิทธิภาพตอการออกกําลังกายหรือการกีฬา ศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑกีฬาที่ใชเสนใยและสิ่งทอเปน
องคประกอบในรูปแบบเสื้อผาและรองเทา เพื่อวิเคราะหเลือกผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมตอการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาแตละประเภทใน ภูมิอากาศแบบรอนชื้นในประเทศไทย
459 499 การประกันคุณภาพการกีฬา
2(2-0-4)
(Sports Quality Assurance)
ความหมาย วัตถุประสงคและความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ กลไกการประกัน
คุณภาพการกีฬา บทบาทของบุคลากรในการประกันคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการ
กีฬา การวิเคราะหเกณฑการประเมินคุณภาพการกีฬา การเขียนคูมือการประกันคุณภาพ การกีฬา การ
เขียนรายงานการประกันคุณภาพการกีฬา คุณสมบัติของผูประเมินคุณภาพการกีฬาและการประเมินคุณภาพ
การกีฬา
466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเรียน โครงการคายภาษาอังกฤษเนนการ
ฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝกการจัดคาย
ภาษาอังกฤษ
511 103 คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
(Mathematics for Biological Science Students)
กราฟของสมการกําลังสองใน 2 ตัวแปร การหาอนุพันธและการอินทิเกรต อนุกรมเทยเลอรและอนุกรม
แมคลอริน สมการเชิงอนุพนั ธอันดับหนึ่ง การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
512 101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(30-0-6)
( Foundation Biology )
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
แนวคิดทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสราง หนาที่ พฤติกรรม การปรับตัว และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ พันธุกรรมกับสังคมมนุษย การประยุกตทางชีวิวยิ า
513 106 เคมีทั่วไปพื้นฐาน
3(3-0-6)
( Basic General Chemistry)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี และการเรียกชื่อสาร
ของเหลวและสารละลาย สมดุลของไอออน เคมีไฟฟา
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513 107 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไปพื้นฐาน
(General Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 513 100 เคมีทั่วไปพืน้ ฐาน (อาจเรียนพรอมกันได)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 513 106 เคมีทั่วไปพื้นฐาน

1(0-3-0)

514 100 ฟสิกสทั่วไป
4(4-0-8)
(General Physics )
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลนของแกส
เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม
514 106 ปฏิบตั ิการฟสิกสทวั่ ไป
(General Physics Laboratory )
วิชาบังคับกอน : 514 100 ฟสิกสทั่วไป (อาจเรียนพรอมกันได)
เงื่อนไข : สําหรับนักศึกษาที่ไมใชคณะวิทยาศาสตร
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 514 100 ฟสิกสทั่วไป

1(0-3-0)

