
                                                             หมูวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา 

                                                                         ( SPSC ) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1.   วิทยาศาสตรการกีฬา                                                                    ( SPSC – 1 - - ) 

2.   การปองกัน  เสริมสราง  หรือ ฟนฟูสมรรถภาพรางกาย                ( SPSC – 2 - - )                                           

3.   รูปแบบการฝกกีฬา  หรือออกกําลังกาย                                                          ( SPSC – 3 - - )                                                          

4.   การบริหารและการจัดการทางกีฬา                                                      ( SPSC – 4 - - )      

5.   กีฬาและการเปนผูฝกหรือจัดการทางกีฬา                                           ( SPSC – 5 - - )                                                                                     

6.   กิจกรรมหรือกีฬาเพื่อการผอนคลาย                                                                  ( SPSC –6 - - )  

7.                                                                                                                             ( SPSC –7 - - ) 

8.  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ                ( SPSC – 8 - - ) 

9.  สัมมนาและการวิจัย                                                                                          ( SPSC – 9 - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

( SPSC ) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต ( ท-ป-อ) 

SPSC  1101 - กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

การกีฬา 1 

2(1-2-3) 

SPSC  1102 - กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

การกีฬา 2 

2(1-2-3) 

SPSC  1601 - ไทเกก 1(0-2-1) 

SPSC  1602 - โยคะ 1(0-2-1) 

SPSC  2101 4083104 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 

SPSC  2102 4082201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-0-4) 

SPSC  2103 - ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

SPSC  2104 4083201 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 2(2-0-4) 

SPSC 2105 4082102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(2-0-4) 

SPSC  2106 4081202 วิทยาศาสตรการกีฬา 2(2-0-4) 

SPSC  2107 4081107 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 

SPSC  2201 4083305 สุขวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 

SPSC  2202 4083302 กายภาพบําบัด 2(2-0-4) 

SPSC  2301 4082103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก 2(2-0-4) 

SPSC  2501 4081501 กรีฑา 2(1-2-3) 

SPSC  2502 4081510 มวยไทย 2(1-2-3) 

SPSC 2503 4081701 กระบี่กระบอง 2(1-2-3) 

SPSC 2504 4081510 หมากรุกไทย 2(1-2-3) 

SPSC  2505 4081608-9 ตะกรอและเซปกตะกรอ 2(1-2-3) 

SPSC  2506 4081505 วายนํ้า 2(1-2-3) 

SPSC  2507 4083303 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2-3) 

SPSC  2508 4081507 เทนนิส 2(1-2-3) 

SPSC  2509 4081503 แบดมนิตัน 2(1-2-3) 

SPSC  2510 4081504 เทเบลิเทนนิส 2(1-2-3) 

 



 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต ( ท-ป-อ) 

SPSC  2511 4082526 ซอฟทเทนนิส 2(1-2-3) 

SPSC  2512 4082524 สควอช 2(1-2-3) 

SPSC  2513 4081508 มวยสากล 2(1-2-3) 

SPSC  2514 4081506 ยโูด 2(1-2-3) 

SPSC  2515 4082523 เทควันโด 2(1-2-3) 

SPSC  2516 4082525 ปญจักสีลัต 2(1-2-3) 

SPSC  2517 4082517 ศิลปะปองกันตัว 2(1-2-3) 

SPSC  2518 4081601 ฟตุบอล 2(1-2-3) 

SPSC  2519 4081602 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 

SPSC  2520 4081603 วอลเลยบอล 2(1-2-3) 

SPSC  2521 4081604 รักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 

SPSC  2522 4081605 แฮนดบอล 2(1-2-3) 

SPSC  2523 4081606 ฮอกกี้ 2(1-2-3) 

SPSC  2524 4082527 ฟตุซอล 2(1-2-3) 

SPSC  2525 4082528 ยิมนาสติกลีลา 2(1-2-3) 

SPSC 2526 4081512 ยกนํ้าหนัก 2(1-2-3) 

SPSC 2527 4081513 จักรยาน 2(1-2-3) 

SPSC 2528 4081514 กอลฟ 2(1-2-3) 

SPSC 2529 4081515 ยงิธนู 2(1-2-3)  

SPSC  2530 4081519 เปตอง 2(1-2-3) 

SPSC  2531 4081521 โบวลิ่ง 2(1-2-3) 

SPSC 2532 4081516 ดาบสากล 2(1-2-3) 

SPSC  2601 4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) 

SPSC  2602 4083403 ลีลาศ 2(1-2-3) 

SPSC  2603 4083408 แอโรบคิดานซ 2(1-2-3) 

SPSC  2604 4082520 หมากรุกฝร่ัง 2(1-2-3) 

SPSC  2605 4082530 หมากลอม  2(1-2-3) 

SPSC  2606 4081409  เกมและเกมนํา 2(1-2-3) 

SPSC 3101 4081301 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 



 

 รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต ( ท-ป-อ) 

SPSC 3102 4083205 ชีวกลศาสตร 2(1-2-3) 

SPSC 3201 4082202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

SPSC 3202 4083304 การปองกันและปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

ทางการกีฬา 

2(1-2-3) 

SPSC 3203 4083308 การเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

SPSC 3204 4082301 เวชศาสตรการกีฬา 3(3-0-6) 

SPSC 3205 - การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา  3(3-0-6) 

SPSC  3206 - สรีรวิทยาผูสูงอายุ 2(2-0-4) 

SPSC  3301 4084202 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา 2(1-2-3) 

SPSC  3302 - การออกแบบโปรแกรมการฝก 2(1-2-3) 

SPSC  3303 - การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย 2(1-2-3) 

SPSC  3304 - การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ 2(1-2-3) 

   SPSC  3305 4083309 กีฬาสําหรับคนพิการ 2(2-0-4) 

SPSC  3401 3563104 หลักการบริหารและจัดการการกีฬา 3(3-0-6) 

SPSC  3501 4084501 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากรีฑา 3(2-2-5) 

SPSC  3502 4084510 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย 3(2-2-5) 

SPSC  3503 4084505 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวายนํ้า 3(2-2-5) 

SPSC  3504 4084507 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส 3(2-2-5) 

SPSC  3505 4084503 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน 3(2-2-5) 

SPSC  3506 4084504 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส 3(2-2-5) 

SPSC  3507 4084508 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล 3(2-2-5) 

SPSC  3508 4084506 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายูโด 3(2-2-5) 

SPSC  3509 4084512 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายกนํ้าหนัก 3(2-2-5) 

SPSC  3510 4084513 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน 3(2-2-5) 

SPSC  3511 4084514 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ 3(2-2-5) 

SPSC  3512 4084515 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงธนู 3(2-2-5) 

SPSC  3513 4084516 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล 3(2-2-5) 

SPSC  3514 4084601 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3(2-2-5) 

SPSC  3515 4084602 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล  3(2-2-5) 



 รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต ( ท-ป-อ) 

SPSC  3516 4084603 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล  3(2-2-5) 

SPSC  3517 4084604 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล  3(2-2-5) 

SPSC  3518 4084605 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล  3(2-2-5) 

SPSC  3519 4084606 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้ 3(2-2-5) 

   SPSC  3607 - โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 

SPSC  4301 - การออกกําลังกายและการฟนฟูในผูสูงอายุ 2(1-2-3) 

SPSC  4401 3563203 ธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 

SPSC  4402 - กฎหมายการกีฬาและการจัดการกับความเสี่ยง

ทางการกีฬา 

2(2-0-4)   

SPSC  4801 4083801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิทยาศาสตรการกีฬา  

2(90) 

SPSC  4802 4083802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร

การกีฬา 

5(450) 

SPSC  4901 4084901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1(0-2-1) 

SPSC  4902 - การวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  1101 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา  1                                        2(1-2-3)

  Fundamental  Anatomy  and  Physiology  in  Sports  Science  1 

ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาตอวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา  

คําศัพทเฉพาะทาง   ชนิดของเนื้อเยื่อ   โครงรางของรางกาย   รูปแบบการเคลื่อนไหวของขอ

ตอ  คุณสมบัติของกลามเนื้อลายและระบบประสาท    ตําแหนงและหนาที่ของมัดกลามเน้ือที่

สําคัญของรางกาย   ความสัมพันธในการทํางานระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท   

 

SPSC  1102 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา  2                                        2(1-2-3)

  Fundamental  Anatomy  and  Physiology  in  Sports  Science  2 

รูปราง ลักษณะ ตําแหนง   และหนาที ่  ของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลอืด     ระบบ

หายใจ   ระบบยอยอาหาร   ระบบขับถายปสสาวะ   ระบบตอมไรทอ      และระบบสืบพันธุ   

ความสัมพันธในการทํางานของแตละระบบ    ความผิดปกติที่เกิดขึ้นไดในแตละระบบ   

ผลกระทบตอการตอบสนองจากการออกกําลังกาย  

 

SPSC  1601 ไทเกก                                                                                                                          1(0-2-1) 

 Tigeg 

ความหมาย   ประวัติ   และหลักการของการฝก    การเรียนรูวิธีการหายใจขณะฝก   

ประโยชนของการฝก  การฝกปฏิบัติทารําตาง ๆ 

 

SPSC  1602 โยคะ                                                                                                                          1(0-2-1) 

 Yoga 

ความหมาย   ประวัติความเปนมาแหงโยคะ  ชนิดของการฝกโยคะ  หลักการในการ

ฝก  ผลของการฝกโยคะ  การฝกปฏิบัติทาพื้นฐาน 

 

 

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  2101 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว                                                                                    2(1-2-3) 

 Motor  Learning 

ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู    การเรียนรูทักษะทางกลไก กระบวนการ

สอนทักษะทางกลไก  สวนของระบบประสาทที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว   การถายโยงการ

เรียนรู  ผลยอนกลับ  การจํา  แรงจูงใจ   ศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ  เพศ   บุคลิกภาพ กับ

การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว 

 

   SPSC  2102 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย                                                                                           2(2-0-4) 

 Physiology of  Exercise 

วิชาท่ีตองเรียนกอน  :                                                                                                  

 SPSC  1101   กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1 

 SPSC  1102   กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2                                                           

               โครงสรางและการทําหนาที่ของระบบในรางกายทั้งในขณะพัก และขณะออกกําลัง

กาย  สรีรกายวิภาคของการทํางานของกลามเนื้อ   การทําหนาที่สัมพันธกันของ  กลามเน้ือลาย   

การหายใจและการไหลเวียนโลหิต   ระบบการสรางพลังงานของรางกาย  การใชออกซิเจนกับ

เชื้อเพลิงจากอาหาร   การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและระยะยาว  ที่เกิดขึ้นกับระบบตางๆ เมื่อ

ออกกําลังกาย     สิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการปรับตัวของรางกาย 

 

   SPSC 2103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย                                                                          1(0-3-0) 

 Physiology of Exercise Laboratory 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน   :   SPSC 2102   สรีรวิทยาการออกกําลังกาย           

      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 

           

SPSC 2104 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว                                                                                          2(2-0-4) 

 Kinesiology 

 กลไกการเคลื่อนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการออกกําลัง

กาย   กฎการเคลื่อนไหว    การทํางานของกลามเนื้อ  การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับการเลน

กีฬา   โดยนําพืน้ฐานความรูดาน กายวิภาคศาสตร   สรีรวิทยา  และจิตวิทยา  มาประกอบการ

เรียนรู   ใหสามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

    

SPSC  2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา                                                                          2(2-0-4) 

 Innovation and Technology in  Sports   

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา  

หลักการ และวิธีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการกีฬา  แนวโนมของการ

เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา  

    

  SPSC  2106 วิทยาศาสตรการกีฬา                                                                                                    2(2-0-4) 

 Sports Science   

องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย   การรูจักพิจารณาเลือกกิจกรรมทาง 

กีฬา     การกําหนดโปรแกรมการสรางสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเองตามเพศและวัย    การ

ทดสอบสมรรถภาพ  อาหาร และพลังงานที่ใชในกิจกรรมกีฬา    ขอควรระวังและหลีกเลี่ยง

ในการเลนกฬีา   การประเมินผลจากการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย      

 

   SPSC 2107 สังคมวิทยาการกีฬา                                                                                                      2(2-0-4) 

 Sports Sociology   

 ความสัมพันธระหวางความรูทางสังคมวิทยากับการศึกษา การวิเคราะหปจจัยและ

สิ่งแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตอการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  ความ

ตองการของสังคมในดานการกีฬา ลักษณะของสถาบันตาง ๆ ที่ใหบริการ ปญหาของการใช

บริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพันธระหวางการกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

  

     SPSC 2201  สุขวิทยาการกีฬา                                                                                          2(2-0-4)   

                            Sports  Hygiene 

 วิธีการบํารุงและปองกันสุขภาพสวนบุคคลของนักกีฬา  รวมทั้งการเก็บรักษาการทํา

ความสะอาดอุปกรณเคร่ืองใชสวนบุคคล  และ  อุปกรณสวนรวม        การจัดสถานที่เก็บตัว

นักกีฬา  สถานที่ฝกซอม    และแขงขันใหถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัย  การสงเสริมสุขภาพ  

จิตบําบัด  และการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพโดยทั่วไป

ของนักกีฬา     

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

     SPSC 2202 กายภาพบําบัด                                                                                                               2(2-0-4) 

 Physical Therapy    

  ความหมาย  ขอบขาย  จุดมุงหมาย   ของการทํากายภาพบําบัด   วิธีการทาง                             

 กายภาพบําบัด   การออกกําลังกายเพื่อการปองกัน  รักษา   และฟนฟูภาวะบาดเจ็บ 

                           หรือเจ็บปวย   เพื่อชวยใหกลับสูสภาพปกติไดเร็วขึ้น    

 

    SPSC 2301 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก                                                                                  2(2-0-4) 

 Exercise for Child  Health 

 ขอบขาย วัตถุประสงค    และประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบ

วิธีการออกกําลังกายสําหรับเด็ก ขอบเขตของการออกกําลังกายสําหรับเด็กในแตละวัย  ขอ

ควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับเด็ก 

 

    SPSC 2501 กรีฑา                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Track and  Field   

 กรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะสั้น ระยะยาว ระยะไกล วิ่งขาม

ร้ัวและว่ิงผลัดประเภทลาน ไดแก การทุมนํ้าหนัก  ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล กระโดด

สูง กระโดดค้ํา เขยงกาวกระโดด ศึกษาเทคนิคในการฝกซอม ตลอดจนการแกไขทาทางตาง ๆ 

ของการเลนกรีฑาที่ไมถูกตอง และใหมีความชํานาญเฉพาะอยางเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแขงขัน

กรีฑาแตละประเภท 

    

   SPSC 2502 มวยไทย                                                                                                                        2(1-2-3) 

 Thai  Boxing   

 ประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียมอุปกรณ การ

ปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ กฏกติกา ระเบียบการแขงขัน 

และการตัดสนิใจ  

   

    

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 2503 กระบี่กระบอง                                                                                                               2(1-2-3) 

 Sword  and  Poles  Fighting   

 ประวัติ ประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคมขึ้น

พรหม รําลดลอ ตีลูกไม ตีแสดง ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู        

    

   SPSC 2504 หมากรุกไทย                                                                                                                  2(1-2-3) 

 Thai  Chess   

 ประวัติ วิวัฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะเทคนิคและกลวิธี 

มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการแขงขันกีฬาหมากรุกไทย 

 

   SPSC 2505 ตะกรอและเซปกตะกรอ                                                                                                2(1-2-3) 

 Takraw  and  Sepak  Takraw   

     ประวัติความเปนมา ประโยชนของวิชาตะกรอและเซปกตะกรอ การฝกทักษะ

เบื้องตนของการเลนตะกรอแตละประเภท กติกาการแขงขันและวิธีการตัดสิน   

  

   SPSC 2506 วายนํ้า                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Swimming   

 ลักษณะและขนาดของสระนํ้า การเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ  การฝกหัด

วายนํ้าประเภทตาง ๆ กฎกติกา หลักเกณฑและกลยุทธในการจัดการแขงขันฝกการชวยเหลือ

ตนเองเมื่ออยูในนํ้าลึกหรือนํ้าทะเล 

    

    SPSC 2507 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า                                                                         2(1-2-3) 

 Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :  SPSC 2506  วายนํ้า 

 ทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา  ทักษะและเทคนิคการชวยชีวิตคนตกน้ําในลักษณะ

ตาง ๆ ตลอดจนการใชอุปกรณชวยการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา  การปองกัน  การกอดรัด  การ

แกไขการกอดรัด  การพาผูปวยเขาสูฝง  การนําผูปวยขึ้นบนบก   การ ปฐมพยาบาลคนจมนํ้า  ผู

ไดรับอุบัติเหตุ  ทักษะการสอน  การจัดและบริหารสระวายนํ้า    

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 2508 เทนนิส                                                                                                                          2(1-2-3) 

 Tennis   

  ประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส มารยาทการเลน 

ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ การรับลูก วิธีการเลน กติกาการ

แขงขัน การเลนประเภทเด่ียวและคู 

 

   SPSC 2509 แบดมินตัน                                                                                                                   2(1-2-3) 

 Badminton    

  ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแบดมินตัน   ฝกทักษะเบื้องตนการจับแร็กเก็ต 

การตีลูกมือบนและลาง การตบ การรับ การสงลูก กติกาการแขงขัน ประเภทเด่ียว  และ

ประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน 

 

   SPSC 2510 เทเบิลเทนนิส                                                                                                                2(1-2-3) 

 Table  Tennis   

 ประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะตางๆ การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ  การรับ

ลูกแบบตางๆ  วิธีการเลน หลักและกลยุทธของการเลนทั้งประเภทเด่ียว  และประเภทคู การ

เปนเจาหนาที่การดําเนินการแขงขัน หลักวิธีการสอน ฝกการแขงขันประเภทบุคคลและ

ประเภททีม กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน การสอน 

    

   SPSC 2511 ซอฟทเทนนิส                                                                                                              2(1-2-3) 

 Soft  Tennis 

            ประวัติและประโยชนของกีฬาซอฟทเทนนิส    การฝกทักษะ     เทคนิค     และกลวิธี

การเลนซอฟทเทนนิส    การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  อุปกรณ     และการบํารุงรักษา   

มารยาท  ความปลอดภยัในการเลนและกติกา 

 
   SPSC 2512 สควอช                                                                                                                          2(1-2-3) 

 Squash    

  ประวัติและประโยชนของการกีฬาสควอช การฝกทักษะเบื้องตนการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุง กติกาพื้นฐาน 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 2513 มวยสากล                                                                                                                      2(1-2-3) 

 Boxing   

 ประวัติความเปนมาของมวยสากล ฝกทักษะเบื้องตนของมวยสากล การชกลักษณะ

ตาง ๆ ชั้นเชิงการชกและการปองกัน หลักการและวิธีการฝก ความรูเร่ืองกติกาการแขงขันทั้ง

สมัครเลนและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการบริการ และการจัดการแขงขัน 

 

 

   SPSC 2514 ยูโด                                                                                                                               2(1-2-3) 

 Judo    

 ประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกีฬายูโด ฝกทักษะ และเทคนิคเบื้องตน 

หลักการวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักในการลม และการทุมแบบตาง 

ๆ การแขงขัน และกติกาเบื้องตน 

 

   SPSC 2515 เทควันโด                                                                                                                      2(1-2-3) 

 Taekwondo   

 ประวัติความเปนมาของศิลปะการตอสูปองกันตัวเทควันโด บทบัญญัติเทควันโด 

ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายที่ใชตอสู การใชสวนของมือชก การ

เตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนในการตอสู กติกาการแขงขันและการตัดสิน

กฬีาเทควันโด 

 

   SPSC 2516 ปญจักสีลัต                                                                                                                    2(1-2-3) 

 Puncak Silat   

 ประวัติและความสําคัญ ประโยชนของวิชาปญจักสีลัต การฝกทักษะของการตอสู

เบื้องตน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับปญจักสีลัต กฏกติกาและระเบียบ

การแขงขันปญจักสีลัต 

 

    

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 2517 ศิลปะการปองกันตัว                                                                                                      2(1-2-3) 

 Self  Defense   

  ประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการปองกันตัว การ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝกสอนมารยาทและความ

ปลอดภัยในการเลน การปฐมพยาบาล  

 

 SPSC 2518 ฟุตบอล                                                                                                                         2(1-2-3) 

 Football 

 ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล  การอบอุนรางกาย  การฝกทักษะเบื้องตน 

ตําแหนงหนาที่ของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน และวิธีเลนแบบตาง ๆ ฝก

ทักษะสวนบุคคลเฉพาะหนาที่ การฝกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางรางกายเพิ่มพูน

ประสบการณ ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝก

เพื่อเลนเปนทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล วิธีสอน 

 

   SPSC 2519     บาสเกตบอล                                                                                                                   2(1-2-3) 

                           Basketball    

 ประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบื้องตน การรับการสง การ

เลี้ยงลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก    และการปองกันแบบตาง ๆ กติกาการเลน 

วิธีดําเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ ทักษะในการเลนทีม การสรางแบบฝก 

ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การดําเนินการแขงขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬา

บาสเกตบอล การฝกบาสเกตบอล 

 

   SPSC 2520 วอลเลยบอล                                                                                                                  2(1-2-3) 

 Valleyball   

 ทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ สําหรับกีฬาวอลเลยบอล การฝกทักษะ

การเรียนรู วิธีเลน วิธีเลนทีม การแขงขัน กติกา ความรูเกี่ยวกับอุปกรณสนาม และสิ่งอํานวย

ความสะดวก การควบคุมทีมกและการตัดสิน 

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

   SPSC  2521 รักบี้ฟุตบอล                                                                                                                  2(1-2-3) 

 Rugby  Football   

 ทักษะเบื้องตน เทคนิคการเลนทีม หลักการเลน  แบบฝกตาง ๆ    หนาที่ตําแหนงใน

การเลน  กฎกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่  

  

   SPSC  2522 แฮนดบอล                                                                                                                     2(1-2-3) 

 Handball   

 เทคนิคและวิธีการเลนสวนบุคคลและเปนทีม รูปแบบการเลนเปนทีม กฎ  กติกาการ

แขงขนั การตัดสนิ ตลอดจนหลกัการสอนและการจัดการแขงขนักฬีาแฮนดบอล 

    SPSC  2523 ฮอกกี้                                                                                                                             2(1-2-3) 

 Hockey 

  ประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสงลูกและ  

                           การรับลูกแบบตาง ๆ   การเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบต้ังรับ วิธีการรุก     

                           กติกาการแขงขัน    การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาที่และผูตัดสิน  หลักวิธีการสอนและ 

                           การจัดการแขงขัน                             

  

    SPSC 2524 ฟุตซอล                                                                                                                         2(1-2-3) 

  Futsal   

  ประวัติความเปนมา  และประโยชนของกีฬาฟุตซอล   (ฟตุบอล 5 คน) กฎกติกาการ

แขงขัน    หลักการฝกทักษะ   กลวิธีในการเลนทีม  การจัดการแขงขัน   

 

   SPSC  2525 ยิมนาสติกลีลา                                                                                                               2(1-2-3) 

 Rhythmic Sportive Gymnastics   

 ประวัติและประโยชนของกีฬายิมนาสติกลีลา อุปกรณที่ใชในการแขงขัน การดูแล

รักษาอุปกรณประเภทของการแขงขัน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ฝกทักษะพื้นฐานใน

การแสดงแตละอุปกรณ  กฎกติกา ยิมนาสติกลีลา 
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 SPSC  2526 ยกนํ้าหนัก                                                                                                                     2(1-2-3) 

 Weight Lifting   

  ฝกทักษะการยกนํ้าหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ  ฝกการตอสู  เทคนิค  

การสอน กติกาการแขงขัน   ระเบียบการจัดการแขงขันและดําเนินการแขงขัน 

  

   SPSC  2527 จักรยาน                                                                                                                         2(1-2-3) 

 Cycling    

 ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภทบุคคล กฎ

กติกา  ระเบียบวิธีการแขงขัน  การใหคะแนน  การตัดสิน วิธีการสอน การจัดและดําเนินการ

แขงขัน 

 

   SPSC 2528 กอลฟ                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Golf    

  ประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี ทักษะเบื้องตน การ

เลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะการใชเหล็กไมแซนเวดจ ฮัต

เตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฎ กติกาการแขงขัน   การจัดการแขงขัน 

 

   SPSC 2529 ยิงธนู                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Archery   

 ประวัติความเปนมา สถานที่ อุปกรณการยิงธนู ฝกทักษะเบื้องตน การบํารุงรักษา

อุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบลูกธนู การติดหัวธนู  การ

ติดขนหรือปกลูกธนู  กฎ กติกา การตัดสิน 

 

   SPSC 2530 เปตอง                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Pay ton    

 ประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตนของกีฬาเปตอง กติกาการเลน และการแขงขัน 

เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาที่ และการตัดสินการสรางและดัดแปลงอุปกรณ   การ

ทําสนามเปตอง 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 2531 โบวลิ่ง                                                                                                                            2(1-2-3) 

 Bowling 

  ประวัติ เทคนิค กลวิธี ละทักษะของการเลนโบวลิ่ง  การเสริมสราง      สมรรถภาพ

ทางกาย อุปกรณ การสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาและระเบียบ

การแขงขันหลักการสอน และการเปนผูฝกสอน มารยาทความปลอดภัยในการเลน การเปน

เจาหนาที่ ผูตัดสิน การจัดการแขงขัน 

 
   SPSC 2532 ดาบสากล                                                                                                                      2(1-2-3) 

 Fencing    

 ประวัติและประโยชนของดาบสากล ฝกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเลนดาบสากล ฝก

การตอสู เทคนิคการสอน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุงรักษา 

มารยาทและความปลอดภัย หลักการสอน กฎ  กติกาและระเบียบการแขงขันตลอดจนการเปน

เจาหนาที่และผูตัดสิน การจัดและการดําเนินการ  

   

SPSC   2601 กิจกรรมเขาจังหวะ                                                                                                        2(1-2-3) 

 Rhythmic  Activities   

 หลักการเตนรําเบื้องตน กิจกรรมสรางสรรคทางกิจกรรมเขาจังหวะเพื่อการพลศึกษา 

เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณที่ใชสอน

กิจกรรมเขาจังหวะ  การเตนรําแบบแอโรบิค กายบริหารประกอบจังหวะ  และการลีลาศ 

 

   SPSC  2602 ลีลาศ                                                                                                                          2(1-2-3) 

 Social  Dances   

 ประวัติการลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาททางสังคมของการลีลาศ  

ประโยชนของการลีลาศ  การจัดงานลีลาศ  การรูจักจังหวะของดนตรีและเพลง  การจับคู  การ

นํา  การพา  และลวดลายในการเตนรํา  จังหวะตาง ๆ  
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SPSC  2603 แอโรบิคดานซ                                                                                                               2(1-2-3) 

 Aerobic  Dances   

 ประวัติ   ความหมาย    ประเภท    และประโยชนของแอโรบิคดานซ  รวมทั้งอันตราย

ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ   ลักษณะสําคัญของแอโรบิคดานซ   ลําดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง   ๆ การคํานวณความหนักของงานใน

การประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซการประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ

แตละประเภท การเลือกเพลง   และเทคนิคตาง  ๆ  ของการเปนผูนําแอโรบิคดานซ  

 

   SPSC 2604 หมากรุกฝร่ัง                                                                                                                  2(1-2-3) 

 Chess    

  ประวัติ   วิวฒันาการ  และประโยชนของการเลนหมากรุกฝร่ัง คุณคาความสําคัญและ

หนาที่ของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก อุปกรณ และการบํารุงรักษา    

มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการแขงขันหมากรุกฝร่ัง 

 

   SPSC  2605 หมากลอม                                                                                                                     2(1-2-3) 

 Go  

  ประวัติความสําคัญและประโยชน  กติกาการแขงขันหมากลอม การฝกทักษะและ

เทคนิคในการเลน  การดูแลรักษาอุปกรณ   การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค  การจัด

โปรแกรมการฝก  การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  

 

   SPSC  2606     เกมและเกมนํา                                                                                                               2(1-2-3) 

 Games  and  Leader  Games   

  ความหมาย ความมุงหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนํา ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด 

หลักและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการเลนเกม ประเภทของเกม

นํา   เกมการละเลนพื้นเมือง   เกมประกอบจังหวะ การเปนผูนําเกมที่ดี  
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SPSC 3101 จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                           2(2-0-4) 

 Psychology of  Sport   

 จิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการฝกซอม  การแขงขัน อิทธิพลของสังคม และ

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอจิตใจขณะฝกซอม หรือการแขงขันกีฬา อันเปนผลทําใหประสิทธิภาพ

การแขงขนัลดนอยลง    เทคนิคการสรางสมาธิและแรงจูงใจ 

 

    SPSC 3102 ชีวกลศาสตร                                                                                                                 2(1-2-3) 

 Biomechanics   

  ความหมาย ขอบขายของชีวกลศาสตรและจลนศาสตร  การใชหลักกลศาสตร   

              กายวิภาคศาสตร  และสรีรวิทยาของกลามเน้ือ  กระดูกและขอตอ       มาประยุกตกับ   

              การเคลื่อนไหวของมนุษย การวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวทางการกีฬา     เพื่อชวย 

              ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทักษะประเภทตาง ๆ ใหถูกตอง  และเหมาะสมเพื่อ 

              การไดเปรียบเชิงกล 

 

    SPSC 3201 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                   2(1-2-3) 

 Physical  Fitness  Testing   

  การใชเคร่ืองมือในการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย เคร่ืองมือวัดความดันโลหิต 

วิธีการวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความจุปอด  ความออนตัว ปริมาณไขมันใตผิวหนัง   

สมรรถภาพของหัวใจขณะออกกําลังกาย  การประเมินผลสมรรถภาพของรางกาย  เพื่อ

สามารถจัดโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับแตละบุคคล  

 

  SPSC 3202 การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา                                           2(1-2-3) 

 Prevention  and  First  Aid  in  Sports  Injuries   

  ความหมาย     ความสําคัญของการปองกันและการปฐมพยาบาล  การบาดเจ็บ

ทางการกีฬา  ชนิดของอันตราย  สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกีฬา    การปองกัน

และปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง  ๆ  
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SPSC 3203 การเสริมสรางและการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย                                                          2(1-2-3) 

 Conditioning  and  Rehabilitation   

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย      วิธีการ

เสริมสรางสมรรถภาพรางกาย  ความบกพรองในการทํางานของรางกายหลังการฝก   การจัด

กิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางกาย   เคร่ืองแตงกาย  เคร่ืองมือและอุปกรณตาง  ๆ     เพื่อ

ปรับปรุงการออกกําลังกาย  หรือสรางสถิติการแขงขันใหดีขึ้น 

     

    SPSC 3204 เวชศาสตรการกีฬา                                                                                                       3(3-0-6) 

    Sports  Medicine   

 ความหมายและขอบขายของเวชศาสตรการกีฬา      ชนิดของอันตรายสาเหตุของการ

บาดเจ็บปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา         การปองกันการบาดเจ็บ  การปฐม

พยาบาลโดยวิธีตาง ๆ   วิธีการและหลักการบําบัดภาวะบาดเจ็บ     วิธีการสรางเสริมและฟนฟู

สมรรถภาพทางกาย                           

 

    SPSC 3205 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา                                                                            3(3-0-6) 

 Therapeutic  Exercise   

  ความหมาย  เทคนิคของการออกกําลังกาย ความสัมพันธของการออกกําลังกายกับ

การใชพลังงานของรางกาย  และการทํางานของระบบตางๆที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย   

การออกกําลังกายเพื่อปองกันการติดขัดของขอตอ  ความแข็งแรงและทนทาน ความสามารถ

ในการประสานงานของกลามเนื้อและระบบประสาท  และการออกกําลังกายเพื่อการผอน

คลาย    

 

    SPSC 3206 สรีรวิทยาผูสูงอายุ                                                                                                         2(2-0-4) 

 Elderly  Physiology     

สรีรวิทยาทั่วไปของผูสูงอายุ   การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น  

ของระบบโครงราง  กลามเน้ือ  ผวิหนัง  ระบบประสาท   ระบบหัวใจและหลอดเลอืด  ระบบ

หายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถายปสสาวะ   และระบบตอมไรทอ 
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   SPSC  3301   หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา                                                                                     2(1-2-3) 

 Scientific  Principles  of  Sports  Training 

 การประยุกตใชความรูทางกายวิภาคศาสตร    สรีรวิทยา     วิทยาศาสตรการ

เคลื่อนไหว   โภชนาการ  จิตวิทยา   ชีววิทยา  ชีวเคมี   กีฬาเวชศาสตร   และ วิทยาศาสตรใน

สาขาตาง  ๆ  ที่ใชในการออกกําลังกาย  การฝกซอมและการกีฬา  ต้ังแตขั้นพื้นฐาน  กีฬาเพื่อ

สุขภาพและเพื่อการแขงขัน  

   

  SPSC  3302    การออกแบบโปรแกรมการฝก                                                                                       2(1-2-3) 

  Training  Program  Design    

  แนวความคิด  หลักการ  วัตถุประสงค   การวางแผน  รวมทั้งการจัดรูปแบบการฝก

สมรรถภาพทางรางกายและทางกลไก  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับเพศและวัยของผูรับการ

ฝก   

 

    SPSC 3303 การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย                                                                         2(1-2-3) 

  Exercise  Program  Prescription    

 ขั้นตอนตางๆ  ของการประเมินสภาพรางกาย   ขอควรพิจารณา  กอนกําหนด

โปรแกรมการออกกําลังกาย   หลักการพิจารณาความหนัก ความบอย และความนาน ของการ

ออกกําลังกาย ใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการ  

  วิธีการพัฒนาความกาวหนาของโปรแกรม 

 

   SPSC  3304 การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ                                                      2(1-2-3) 

  Exercise Prescription for Special Populations    

วัตถุประสงค  และความจําเปนของการออกกําลังสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ  ไดแกกลุม

เด็กสมองพิการ  กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง     และกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด      

 

   

 

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

  SPSC 3305 กีฬาสําหรับคนพิการ                                                                                                    2(2-0-4) 

 Sports  for  the  Disabled   

 ชนิดของความผิดปกติของรางกาย  การฝกเฉพาะตามลักษณะความพิการและ

ประเภทกีฬา    การเลือกกิจกรรมสําหรับผูที่ผิดปกติ     โดยอาศัยพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร

และสรีรวิทยา   จิตวิทยา   ชีวกลศาสตร   กีฬาเวชศาสตร 

       

SPSC 3401 หลักการบริหารและจัดการการกีฬา                                                      3(3-0-6) 

  Administration  and  Management  of  Sport    

ความหมาย  ขอบขาย  กระบวนการบริหารและจัดการการกีฬา  ความมุงหมายและ

คุณประโยชน การบริหารและจัดการดานนโยบาย บุคคล  งบประมาณ  การเงิน  อุปกรณและ

เคร่ืองอํานวยความสะดวก  การบริหารและจัดการโครงการกีฬาในองคการ   การแขงขัน  และ

การแกปญหาตาง ๆ    แนวทางในการพฒันา     การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งศึกษากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการ

กีฬาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

 SPSC 3501 กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา                                                                                 3(2-2-5) 

 Strategies  in  Track  and  Field  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  SPSC 2501 กรีฑา 

  หลักวิธีการฝกทักษะขั้นสูง  ทักษะเฉพาะอยาง  และเทคนิคการเลนเฉพาะบุคคล  

การเลนเปนทีมในการแขงขันกรีฑา    การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล  การจัดโปรแกรมใน

การฝก การวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการ

จัดการสําหรับนักกรีฑาและศึกษากฎ กติกาการแขงขันประเภทลู  ประเภทลาน 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

  SPSC 3502  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย                                                                    3(2-2-5)   

 Strategies  in Thai  Boxing Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2502  มวยไทย 

  การฝกทักษะการใชหมัด เทา เขา ศอก ฝกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการ 

ฝกซอมกีฬามวยไทย การแขงขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแขงขัน  การวิเคราะห  การ

สังเกตการพัฒนา  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา    ตามหลัก

วิทยาศาสตรการกีฬามวยไทย   การวางแผนการแขงขัน การดําเนินงานและการบริหารงาน

กีฬามวยไทย 

    

  SPSC 3503 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวายนํ้า                                                                        3(2-2-5) 

 Strategies  in Swimming  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2506  วายนํ้า 

 การฝกทักษะทาวายน้ําสากล วิธีการฝกและการแกไขทาทางวายน้ําทาสากล  การ

สอนวายนํ้า การดูแลรักษาอุปกรณ  กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน และการจัดการแขงขัน  

บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  เทคนิค  ทักษะ  ขั้นตอนการแขงขัน   ความสามารถ

เฉพาะบุคคล  และการเลนเปนทีมในการแขงขัน  การวิเคราะหการฝกทักษะการวายน้ําและ

การเขารวมแขงขัน  การฝกโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การวางแผนการแขงขันและการ

จัดโปรแกรมการฝก  การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา  

 

  SPSC 3504 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส                                                                       3(2-2-5) 

 Strategies  in  Tennis  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2508  เทนนิส 

  กลวิธีการฝกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทนนิส เทคนิคและกลวิธี 

การเลนเทนนิสประเภทเด่ียวและประเภทคู  การฝกทักษะ การจับไม การตีลูก           การรับ

ลูก  การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส มารยาทการเลน   กติกาการแขงขัน    

บทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน   การวิเคราะห  การสังเกต  การพัฒนาและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกําหนดกลวิธี  ในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การวางแผน  การ

แขงขัน การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทนนิส 

 



  

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 3505 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน                                                                 3(2-2-5) 

 Strategies  in  Badminton  Coaching  and  Management 

    วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2509 แบดมินตัน 

 หลักและวิธีการฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะ และเทคนิคการเลนประเภทเด่ียวและ

ประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน กฎ  กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค 

การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬา  การเตรียมทีมเพื่อการแขงขันการ  จัดการ

แขงขัน     การจัดแบงสายและการวางมือ     การจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน 

 

   SPSC 3506 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส                                                             3(2-2-5) 

 Strategies  in Table  Tennis  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2510 เทเบลิเทนนิส 

  วิธีการฝกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทเบิลเทนนิส   เทคนิค  และกลวิธีการเลนเทเบิล

เทนนิสประเภทเด่ียวและประเภทคู  กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค    

บทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน     การวิเคราะห  การสังเกต  การพัฒนา   และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การวางแผน  การ

แขงขัน  การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 

SPSC 3507 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล                                                                   3(2-2-5) 

 Strategies  in Boxing Coaching  and  Management  

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2513 มวยสากล 

 การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล  กฎ   กติกาการแขงขัน การ

แขงขันประเภทสมัครเลนและอาชีพ หลักการตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค ศึกษา

บทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การวิเคราะห  การสังเกต การพัฒนา  และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยสากล  

การวางแผนการแขงขัน  การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล 

 

 

 



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 3508 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายูโด                                                                             3(2-2-5) 

 Strategies  in  Judo  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2514 ยูโด 

 หลักและวิธีการฝกทักษะขั้นสูง  เทคนิคการทุม การแกทาทุมของกีฬายูโด  การจัด

โปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมตัวเพื่อการแขงขัน การจัดการ

แขงขันตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬายูโด กฎกติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปน

เจาหนาที่เทคนิค 

 

SPSC 3509 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายกนํ้าหนัก                                                                  3(2-2-5) 

 Strategies  in Weight Lifting Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2526  ยกนํ้าหนัก 

 การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะกีฬายกน้ําหนัก   กฎ   กติกา ระเบียบ 

การแขงขัน  ศึกษาระเบียบการจัดการแขงขันศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  

การวิเคราะห  การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝก

นักกีฬา  ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายกน้ําหนัก                การวางแผน  การแขงขัน     

 

SPSC 3510 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน                                                                     3(2-2-5) 

 Strategies  in Cycling Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2527  จักรยาน 

  การฝกทักษะและเทคนิคการปนจักรยานขั้นสูง วิธีการวางเทาในการปนจักรยานแบบ

ตาง ๆ การเลือกอุปกรณในการฝกซอมและแขงขัน การรับประทานอาหารกอนและระหวาง

การแขงขัน หลังการแขงขัน การฝกทักษะที่จําเปนในการแขงขันการวิเคราะห  การสังเกต  

การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร

การกีฬาของกีฬาจักรยาน         การวางแผน  การแขงขัน  การดําเนินงาน  และการบริหารงาน

กีฬาจักรยาน 

 

 

 



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC 3511 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ                                                                         3(2-2-5) 

 Strategies  in Golf  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2528 กอลฟ 

  การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะสําหรับกีฬากอลฟ การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะ

การใชไมกอลฟหัวเหล็กและหัวไมเบอรตาง ๆ แซนเวคจ พัตเตอร กฎ  กติกาการแขงขัน การ

เปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การเปนผูแนะนําและสอนทักษะเบื้องตน   ศึกษาบทบาท

และหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห      การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬากอลฟ   

การวางแผน  การแขงขัน  การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬากอลฟ 

 

SPSC 3512 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงธนู                                                                          3(2-2-5) 

 Strategies  in Archery  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2529 ยิงธนู 

 การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยางของการยิงธนู  กฎ   กติกาการแขงขัน  การ

ตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  การ

วิเคราะห  การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา

ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงธนู   การวางแผน  การแขงขัน  การดําเนินงานและ

การบริหารงานกีฬายิงธนู 

 

   SPSC  3513 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล                                                                   3(2-2-5) 

 Strategies  in Fencing  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2532   ดาบสากล 

  การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยาง ฝกการตอสู   กฎ กติกา ระเบียบการ

แขงขัน การฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคของดาบสากล    ศึกษาบทบาทและหนาที่

ของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนด

กลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาดาบสากล  การวางแผน  การ

แขงขัน  การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล     

   



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  3514 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล                                                                      3(2-2-5) 

 Strategies in  Soccer  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC  2518  ฟุตบอล 

 การฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง การฝกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจ  การพัฒนาทักษะตาง ๆในการฝก  การฝกเพื่อการเลนเปนทีม   ศึกษาหลักและ

วิธีการฝกทักษะและเทคนิค    กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง  การเลนเปนทีม    การวิเคราะห

ทักษะความสามารถเฉพาะตําแหนง การเลนทีมและการแขงขัน กลวิธีในการวางแผน การจัด

โปรแกรม การฝกและการจัดการแขงขัน    หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาใน

การฝกกีฬาฟุตบอล    

 

SPSC  3515 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล                                                               3(2-2-5) 

 Strategies in  Basketball  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC  2519  บาสเกตบอล 

 การฝกทักษะขั้นสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน   หลักวิธีการจัดการแขงขัน ศึกษา

บทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน    วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การ

ฝกเฉพาะตําแหนง  การเลนทีม  การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน  การเตรียม

นักกีฬาเพื่อการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาบาสเกตบอล 

 

 SPSC  3516 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล                                                               3(2-2-5) 

 Strategies in  Volleyball  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2520   วอลเลยบอล 

 การฝกทักษะขั้นสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน  

หลักวิธีการจัดการแขงขัน  บทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการฝก

นักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การฝกเฉพาะตําแหนง  การเลนทีม  การจัดโปรแกรม

การฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการ

จัดการสําหรับกีฬาวอลเลยบอล 

   

  



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  3517    กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล                                                                  3(2-2-5) 

                         Strategies in  Rugby Football  Coaching  and  Management 

               วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC  2521 รักบี้ฟุตบอล 

 การฝกทักษะขั้นสูง  การเลนในตําแหนงตาง   ๆ    การเลนทีม   กติกาการแขงขัน    

ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน   การวิเคราะห    การสังเกต  และ  การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกกีฬารักบี้ฟุตบอลหลักและวิธีการฝกเฉพาะตําแหนง  

เทคนิคกลวิธีในการเลนทั้งเฉพาะบุคคลและการเลนเปนทีม  การวางแผน    การจัดโปรแกรม

การฝก การเตรียมทีมเพื่อการแขงขันการจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬารักบี้

ฟตุบอล 

 

SPSC  3518    กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล                                                                     3(2-2-5) 

                          Strategies in  Handball   Coaching  and  Management 

              วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2522   แฮนดบอล 

 การฝกทักษะสวนบุคคล เฉพาะตําแหนง     การฝกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพ 

ทางรางกาย การฝกการเลนเปนทีมรุกและรับ  กติกาการแขงขันแฮนดบอล  การเปนผูตัดสิน

และการเปนเจาหนาที่เทคนิค บทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  การวางแผนการฝก   การ

กําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา   หลักและวิธีการฝกเฉพาะ

ตําแหนง   การจัดโปรแกรมการฝกซอม  การเตรียมทีมเพื่อเขาแขงขัน  การจัดการแขงขันและ

การจัดการสําหรับกีฬาแฮนดบอล 

 

  SPSC  3519    กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้                                                                           3(2-2-5) 

 Strategies  in  Hockey  Coaching  and  Management 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSC 2523  ฮอกกี้ 

  เทคนิคการฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะ  เทคนิคการเลนทีม  รูปแบบ  ของการรุกและ

รับ  เทคนิคการเลนลูกจากมุม  รูปแบบของการเลน  กติกาการแขงขัน การวางแผนโปรแกรม

การฝก การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การวิเคราะหการ

เลนและการแขงขัน   การจัดเตรียมทีมเพื่อเขารวมการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการ

จัดการสําหรับกีฬาฮอกกี้ 



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  3607  โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                                                          2(1-2-3) 

     Yoga  for  Health 

   ความหมาย ประวัติความเปนมาแหงโยคะ ชนิดของการฝกโยคะ  

หลักการ เทคนิคและหัวใจสําคัญในการฝก  ผลของการฝกโยคะที่มีตอสุขภาพทางรางกาย 

จิตใจ  และการฝกปฏิบัติทาโยคะขั้นฟนฐานเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

 

SPSC  4301 การออกกําลังกายและการฟนฟูในผูสูงอายุ                                                      2(1-2-3) 

  Exercise  and  Rehabilitation  for  Elderly    

   วัตถุประสงคและความจําเปนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในผูสูงอายุ  การ

เปลี่ยนแปลงดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของผูสูงอายุ ความบกพรองของรางกาย รูปแบบการ

ออกกําลังกายและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล   

     

SPSC  4401 ธุรกิจทางการกีฬา                                                                                                         3(3-0-6) 

  Sport  Businesses    

 ความหมายและความสําคัญของธุรกิจทางการกีฬา องคประกอบและประเภทธุรกิจ

การกีฬา ลักษณะองคกรกีฬาและธุรกิจการกีฬา คณะกรรมการโอลิมปคสากล  คณะกรรมการ

โอลิมปคเอเซีย  สมาคมกีฬา  บริษัททางธุรกิจการกีฬา ผูผลิตสินคาและอุปกรณดานการกีฬา 

และการจัดการขององคกรเชิงธุรกิจ  กลยุทธการตลาดและการดําเนินธุรกิจดานกีฬา 

 

   SPSC 4402 กฎหมายการกีฬาและการจัดการกับความเสี่ยงทางการกีฬา                                         2(2-0-4) 

  Sport  Law  and  Risk  Management  in   Sport   

   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการกีฬา  

                           ความหมายและความสําคัญของกฎหมายการกีฬา    กฎหมายการจาง      แรงงาน  

                           การทําสัญญา การละเมิด และกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ 

                           ธรุะกรรมตางๆ ทางการกีฬา วางแผนจัดการกับภัยอันตรายที่เกิดกับการประกอบ 

                           กิจกรรมการกีฬาและการออกกําลังกาย 

 

 



 

รหัสวิชา                                      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         (หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

SPSC  4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                            2(90) 

 Preparation  for  Professinal  Experience  in  Sports  Science    

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะดานวิทยาศาสตรการกีฬา โดยปฏิบัติในสถานการณ  หรือรูปแบบตางๆ ที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

SPSC  4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                    5(450) 

 Field  Experience  in  Sports  Science 

  วิชาที่ตองเรียนกอน  : SPSC 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 

 การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่เกี่ยวของ

กับงานดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

 

 SPSC  4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                                  1(0-2-1) 

 Seminar  in  Sports  Science   

  การคนควา  รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา การเขียน

โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

วิทยาศาสตรการกีฬา  

 

SPSC  4902 การวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                       3(0-6-3) 

 Research  in  Sports  Science   

 การคนควาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา  การเขียนรายงาน และการเสนอ

ผลการวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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