
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาพลศกึษา (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ       ครุศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร  0030  /  รหัสสาขาวชิา  0677 

      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลศกึษา  

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in  Physical Education 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (พลศกึษา)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Physical Education)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (พลศกึษา) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (Physical Education) 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพลศกึษา   ผูสาํเร็จการศกึษา        

                ตองเรยีนไมนอยกวา  170  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาพลศกึษา  ประกอบดวย    

      สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกิต) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวชิาการศกึษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร - - - 6 - 9 

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 134 

 2.1 กลุมวิชาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชีพครูบงัคับ - - - 36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิตวิชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา 80 

 2.2.1 วชิาเอกพลศึกษา - - ไมนอยกวา  68 ไมนอยกวา 70 

 2.2.2 วชิาการสอนพลศึกษา - - ไมนอยกวา    6 เรยีน    6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 เรยีน   4 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา  170 



 

 

     3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9    หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                         3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน  

(Japanese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน        

(Lao  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer  for  Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน        

(Vietnamese  for  Beginners ) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                  

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living) 

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

                 



 

 

                           (เลอืก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

ท4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวีติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

   2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน          เรยีนไมนอยกวา    134  หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู              เรยีนไมนอยกวา     54  หนยวกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั    เรยีน                   36  หนวยกติ 
 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศึกษา 

(Education Law) 

 

3(2-2-5) 



 

 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1015106 การศึกษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  

(Languages and Cultures for Teachers) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา    4    หนวยกติ 
 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรองขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course)

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  

Course) 

2(1-2-3) 



 

 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิน่ 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1023650 ทักษะการสอนสําหรับครพูลศกึษา 

(Teaching Skills for Physical Education Teachers)     

3(2-2-5) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 



 

 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 



 

 

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู  เรยีน    14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 
 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

           2.2  กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา    80  หนวยกติ 

              2.2.1  วชิาเอกพลศกึษา   เรยีนไมนอยกวา  70   หนวยกติ  ประกอบดวย 6 กลุมยอย ดังนี้ 

                    1) กลุมวิชาพ้ืนฐานการพลศกึษา   ตองเรยีนทุกรายวชิา  14  หนวยกติ  ดังนี้ 

1101101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศกึษา     

(English for Physical Education Teachers) 

2(1-2-3) 

1101102 ประวัตแิละหลกัการพลศกึษา              

(History and  Principles of Physical Education)  

2(2-0-4) 

1102401 ผูนํานนัทนาการและการอยูคายพักแรม   

(Recreation Leadership and Camping) 

2(1-2-3) 

1102501 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูทางพลศกึษา   

(Physical Education Curriculum and Methods of Learning) 

2(2-0-4) 

1103601 การวัดและประเมินผลทางพลศกึษา   

(Physical Education Measurement and Evaluation) 

2(1-2-3) 

 



 

 

 

1104901 การวจัิยทางพลศกึษา   

(Physical Education Research) 

2(1-2-3) 

1104902 การสัมมนาทางพลศกึษา   

(Physical Education  Seminar) 

2(1-2-3) 

             2) กลุมพ้ืนฐานการสรางเสรมิสุขภาพ  ตองเรยีนทุกรายวชิา  16  หนวยกติ 

1101301 การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย   

(Human Growth and Development) 

2(2-0-4) 

1101401 กายวภิาคและสรรีวทิยา    

(Anatomy  and  Physiology) 

2(1-2-3) 

1102101 วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวทางกฬีา    

(Sports Kinesiology) 

2(1-2-3) 

1102102 สรรีวทิยาการออกกาํลงักายและกฬีา    

(Physiology  of Exercise and Sports) 

2(1-2-3) 

1102201 โภชนาศาสตรการกฬีา  

(Sports Nutrition) 

2(2-0-4) 

1102202 จติวิทยาการกฬีา   

(Sports Psychology) 

2(2-0-4) 

1103101 กฬีาเวชศาสตร   

(Sports  Medicine)   
 

2(1-2-3) 

1104401 เทคโนโลยีทางการกฬีา                                                 

 (Sport Technology) 
 

2(1-2-3) 

                  3) กลุมทักษะและการสอน  การเปนผูฝกและการเปนผูตดัสินกฬีา  ผูเรยีนตองเรยีนรายวชิา

ทักษะทางกฬีาจํานวน  24  หนวยกติ  โดยแบงเปนรายวชิาบังคับ 14  หนวยกติ  และใหเลอืกเรยีนจาก

รายวิชาตาง ๆ อีกจํานวน  10  หนวยกติ ดังนี้ 

              (1)  รายวิชาบังคับ  จํานวน  14  หนวยกติ  ดังนี้ 

1101601 กรฑีา   

(Track and  Field) 

 

2(1-2-3) 



 

 

1101701 ฟุตบอล   

(Football) 

2(1-2-3) 

1102301 บาสเกตบอล   

(Basketball) 

2(1-2-3) 

1102302 วอลเลยบอล   

(Volleyball) 

2(1-2-3) 

1002303 ตะกรอ   

(Takraw) 

2(1-2-3) 

1102601 มวยไทย   

(Wrestling) 

2(1-2-3) 

1103102 ฟุตซอล   

(Futsal) 
 

2(1-2-3) 

                                           

             (2) รายวชิาเลอืก  ใหเลอืกเรยีน  จํานวนไมนอยกวา  10  หนวยกติ  จากรายวิชา  ดังตอไปนี้ 

1101501 เทเบิลเทนนสิ    

(Table  Tennis) 

2(1-2-3) 

1101702 แบดมินตัน   

(Badminton)   

2(1-2-3) 

1102602 เทนนสิ   

(Tennis)  

2(1-2-3) 

1102603 สควอทซ  

(Squash) 

2(1-2-3) 

1102604 มวยสากล   

(Boxing) 

2(1-2-3) 

1102701 กอลฟ   

(Golf) 

2(1-2-3) 

1102702 ลลีาศ   

(Sport  Dances)   

 

2(1-2-3) 



 

 

1102703 ยมินาสตกิ   

(Gymnastics) 

2(1-2-3) 

1102704 ยูโด   

(Judo) 

2(1-2-3) 

1102705 เปตอง   

(Petanque) 

2(1-2-3) 

1103103 ยกน้าํหนัก   

(Weight Lifting) 

2(1-2-3) 

1103104 ยงิปน   

(Shooting) 

2(1-2-3) 

1103105 ไอกไิด   

(Aikido) 

2(1-2-3) 

1103201 จักรยาน   

(Cycling) 

2(1-2-3) 

1103202 มวยปล้ํา   

(Wrestling) 

2(1-2-3) 

1103203 หมากรกุ   

(Chess) 

2(1-2-3) 

1103204 ดาบสากล   

(Fencing) 

2(1-2-3) 

1103205 สนุกเกอร   

(Snooker) 

2(1-2-3) 

1103206 โบวลิ่ง  

(Bowling) 

2(1-2-3) 

1103301 กระโดดน้าํ   

(Diving) 

2(1-2-3) 

1103302 ปญจักสลีตั   

(Pencaksilak) 

2(1-2-3) 



 

 

 

1103303 แฮนดบอล   

(Handball) 

2(1-2-3) 

1103304 รักบ้ีฟุตบอล   

(Rugby Football) 

2(1-2-3) 

1103305 ซอฟทบอล   

(Softball) 

2(1-2-3) 

1103306 โปโลน้ํา   

(Water Polo) 

2(1-2-3) 

1103307 ฮอกกี้   

(Hockey)  

2(1-2-3) 

1103401 เทควันโด   

(Taekwondo) 

2(1-2-3) 

1103403 เน็ตบอล    

(Netball) 

2(1-2-3) 

1103404 เบสบอล   

(Baseball) 

2(1-2-3) 

1103405 ซอฟทเทนนสิ 

(Soft Tennis) 

2(1-2-3) 

 

           4) กลุมกจิกรรมการละเลน  วัฒนธรรม  บรหิารกายและใชจังหวะ  ผูเรยีนตองเรยีน

รายวชิาในกลุมนี้จาํนวน  4  หนวยกติ   
 

1102103 กจิกรรมเขาจงัหวะ    

(Rhythmic Activities) 

2(1-2-3) 

1102105 การบรหิารกาย         

(Body Conditioning) 

2(1-2-3) 

1102106 เกม    

(Games) 

2(1-2-3) 

1102203 แอโรบิคแดนซ   

(Aerobic Dances) 

2(1-2-3) 



 

 

1102204 โมเดอรแดนซ   

(Modern  Dances) 

1(0-2-1) 

1102402 กฬีาและการละเลนพ้ืนเมือง     

(Indigenous Sports and Games) 

2(1-2-3) 

1102403 ศลิปะการปองกันตัว   

(Martial Arts) 
 

2(1-2-3) 

         5) กลุมการบรหิารจัดการ  จะตองเรยีนรายวิชาตาง ๆ ในกลุมนี้จํานวน  4  หนวยกติ   
 

1102502 การบรหิารจัดการพลศกึษากฬีาและสุขภาพในโรงเรยีน     

(Physical Education  and  Health Education Management in School) 

2(1-2-3) 

1102503 การบรหิารจัดการนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน     

(Recreation Management in School and Community) 

2(1-2-3) 

1103602 การจดัการพลศกึษาสาํหรับเดก็พิเศษ    

(Physical Education Management for Special Child) 

2(1-2-3) 

1103701 ธุรกจิการออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพ    

(Exercise for Health Business) 

2(1-2-3) 

1103702 การจดัการธุรกจิการกฬีา   

(Sport Business) 

2(1-2-3) 

1103703 การจดัการกฬีากอลฟ    

(Golf Management) 

2(1-2-3) 

1103704 การจดัการกฬีาเทนนสิ   

(Tennis Management) 

2(1-2-3) 

1103705 การจดัการกฬีามวยไทย   

(Thai Boxing Management) 

2(1-2-3) 

1103706 การจดัการกฬีามวยสากล   

(Boxing  Management) 

2(1-2-3) 

1103708 การจดัการกฬีาเทควันโด   

(Taekwondo Management) 

2(1-2-3) 

1103709 การจดัการกฬีาฟุตบอล   

(Football  Management) 

2(1-2-3) 



 

 

1103710 

 

การจดัการกฬีาบาสเกตบอล   

(Basketball  Management) 

2(1-2-3) 

1103711 การจดัการกฬีาวอลเลยบอล   

(Valleyball Management) 

2(1-2-3) 

1103712 การจดัการกรฑีา  

(Track and Field Management) 

2(1-2-3) 

1104101 การบรหิารจัดการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางกายผูสงูอายุ    

(Elderly Rehabilitation Management) 

2(1-2-3) 

 
 

          6) กลุมผูฝกและการเปนเจาหนาท่ี  ใหเลอืกเรยีนรายวชิา  ดังตอไปนี้  จํานวน  8  หนวยกติ 
           

1104201 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีากรฑีา   

(Track and Field  Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104202 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีายมินาสตกิ  

(Gymnastics Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104203 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาแบดมินตนั   

(Badminton  Coaching; Refereeing;  and  Officiating) 

2(1-2-3) 

1104204 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาเทเบิลเทนนสิ   

(Table Tennis Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104205 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาวายน้ํา   

(Swimming  Coaching; Refereeing;  and officiating) 

2(1-2-3) 

1104206 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาเทนนสิ    

(Tennis Coaching; Refereeing;  and officiating) 

2(1-2-3) 

1104207 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีามวยสากล   

(Boxing Coaching; Refereeing;  and officiating) 

2(1-2-3) 

1104208 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาที่มีกฬีามวยไทย   

(Thai Boxing Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104209 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาเทควันโด   

(Taekwondo Coaching; Refereeing;  and Officiating ) 

2(1-2-3) 

1104210 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาฟุตบอล    

(Soccer Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 



 

 

1104211 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีารกับ้ีฟุตบอล   

(Rugby Football Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104212 การเปนผูฝกสอน ผูตัดสนิและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาบาสเกตบอล   

(Basketball Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104213 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาวอลเลยบอล   

(Volleyball Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104214 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาตะกรอ   

(Takraw Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

2(1-2-3) 

1104215 การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสนิและการเปนเจาหนาทีก่ฬีาฟุตซอล   

(Futsal Coaching; Refereeing; and Officiating) 

2(1-2-3) 

 

                 2.2.2  วชิาการสอนพลศกึษา  เรยีน   6 หนวยกติ 
    

1104301 พฤตกิรรมการสอนวิชาพลศกึษาในระดับประถมศกึษา 

(Teaching Behavior on Physical Education in  Primary Education Level) 

3(2-2-5) 

1104302 พฤตกิรรมการสอนวิชาพลศกึษาในระดับมัธยมศกึษา    

(Teaching Behavior on Physical Education in Primary Secondary Level) 

3(2-2-5) 

        

             2.2.3  วชิาเลือก  เรยีน 4   หนวยกติ  

1102104 กระบี่กระบอง   

(Sword and Poles Fighting) 

2(1-2-3) 

1103402 วายน้าํ   

(Swimming) 

2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี   เรยีนไมนอยกวา  6   หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชา 

ท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการสาํเร็จ

ของหลกัสตูรนี้ 



 

 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112       ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตางๆ...จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน...จากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

          Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

1500114   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

           การพัฒนาทักษะภาษองักฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

           Further development of communicative English language skills to enable students  

to Function effectively in more advanced range of academic and social 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

          Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

          เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                              Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                      Students practice writing sentence using the correct grammar.  
         

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  
3  

           ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตางๆ 

           Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                        3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

                      ฝกทกัษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading of 

short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners)  

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

            Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice 

of basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

              ควรฝกทักษะท้ัง  4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures   and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                        ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1681103 ภาษาเขมรเบือ้งตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                        ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Cambodian 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Cambodian 

sentence writing 

 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                            ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

         Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

          Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia  structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคดิรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมีคุณธรรมนาํ 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนษุย  รับผดิชอบตอบานเมอืง  สรางสาํนกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพึง่พาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฎีสูการปฏบัิตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต ความหมายของชวิีต การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวิีตที่มีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful 

society 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ- 

เรียนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

            Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

    Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art  of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

             Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักร

ไทยฉบับปจจุบนั   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหาสังคม 

กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ หรือปฏิบัตจิรงิในครัวเรือน 

 (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกบัโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 
 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  
 

2500103      วถิโีลก                                                                       3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธเชงิ

ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบท่ี

เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาท่ียัง่ยืน  

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครง 

สรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ  พ้ืน 

ฐานประชาคมอาเซยีนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมผีลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN 

Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                  วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

         Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

         ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมอิีทธิพลกระทบตอชวิีตและสังคม   

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบน  ระบบ 

เครอืขายคอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษา 

คนควา  การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวิตประจําวันอยางมี 

ประสทิธภิาพ  รวมถงึการเคารพสทิธทิางปญญา 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

         Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching 

information, writing report, presentation and efficient living including respect of 

intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

            Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัย  ท่ีมีสวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 
  

 Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health 

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing sports 

for health in fitness centers and sport centers 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

1. กลุมวชิาชพีคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือ 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใช 

ในชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู   การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาไทยเพื่อ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวิชาการ   งานวิจยั   การเขียนบทความ 

ทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายกับนักเรียนและผูเกี่ยวของ  เนน 

การจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพดู   ดวยสาํนวนและสาํเนยีงท่ีถกูตอง    

การอานบทความวชิาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนาํเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 
 

 This course focuses on the significant and nature of the language, using of  

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language  

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking  

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by 

-one communication with student, classroom description, storytelling, speech,  

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai  

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on  

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and  

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article,  

presentation in front of the class 



 

 

รหัสวิชา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406    กฎหมายทางการศกึษา                 3(2-2-5) 

(Education Law) 

     ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

   พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ 

                 และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ 

                  จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

                 ปญหาและแนวทางแกปญหา 

 This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial  

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of   teacher education  

program, educated people, educational management and  administration, case study  

analysis, education law, and problem solving 
 

1015106    การศกึษาและความเปนคร ู       3(2-2-5) 

     (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคดิ  และทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม

และ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา  เพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนา ท่ีย่ังยืน  การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา  การวเิคราะหเกี่ยวกับการศกึษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน กฎหมายการศึกษา 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชพีครู ความรอบรู ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ

การสอนเพ่ือใหผู เรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  

คุณลักษณะท่ีดีของครู  และมาตรฐานวิชาชีพครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวชิาชีพครู  

การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชพีครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใชขอมูล

ขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  

หลักธรรมมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต  คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณของวชิาชพีครูท่ีคุรุสภากําหนด  การประพฤตปิฏบัิตตินเปนแบบอยางท่ีดี  มี

จติสํานกึสาธารณะ  และเสยีสละใหสังคม  มีจติวญิญาณความเปนครู  การปฏิบัตตินตาม

จรรยาบรรณของวชิาชพีท่ีคุรุสภากําหนด  ฝกปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและ

ความเปนครูวิชาชีพ  และการนําแบบประเมินไปใชในสถานศึกษา  การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรยีน   



 

 

รหัสวิชา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

   Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society 

culture and application for educational institutional development; concept and 

methodology for educational management to empower sustainable development; 

application of educational philosophy for institutional development; analysis of 

education for sustainable development; educational laws and legislation; content 

knowledge and teaching strategies for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher 

tasks, characteristics of teachers, professional autonomy; knowledge management on 

teaching profession; professional ascent and professional autonomy development; 

search and selection of information for changes; implementation of self-actualization 

for teachers; good governance, honesty, morality, and ethics for professional autonomy 

in accordance with regulations of The Teacher Council of Thailand; best practice; 

consciousness, devotion,  professional spirit,  designing moral assessment and 

professional ethic assessment, teacher – student interaction 

1015108         การประกันคุณภาพการศกึษา                       3(2-2-5) 

   (Educational Quality Assurance) 

ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษา  หลักการ  แนวคิด  แนว

ปฏบัิติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา  วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  ภาวะผูนํา  

และการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกรและระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด

คุณภาพการศึกษา  ขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ  การ

ประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนา  การบริหาร

สถานศกึษากลยุทธการสรางความรวมมอืกับบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

และพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพ  การจัดกจิกรรมการเรยีนรู และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง  ฝกปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตามมาตรฐาน

การศกึษา   

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, 

concept, guideline for educational quality management, organizational culture, 

organizational human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance 

knowledge, organizational and educational quality assurance system, components of  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

educational quality assurance, educational standard and educational quality 

indicators, quality assurance process within the educational institutes and the role of 

related parties, external quality assurance, using educational quality assessment for 

development, educational institutes management, strategy for creating cooperation 

with educational personnel and community to develop the learners and educational 

institutes, quality management, learning activities management and continuous 

learning quality development, educational quality assurance and assessment activities 

practice, educational standard learning, educational quality indicators, quality 

assessment activities administration, learning act 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

                  (Curriculum and Educational Management) 

          ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปนผูนํา

ทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา  

ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  ทฤษฎี

หลักสูตร  ระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  การกําหนด

จุดมุงหมายหลักสูตร  การคัดเลือกเนื้อหาวิชา   การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทํา

หลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมิน

หลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวง

ชั้นของหลักสูตร  การจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสตูรท่ีสอดคลองกบัความตองการของทองถิ่น วเิคราะหปญหาในการพัฒนา

หลักสูตร การคาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต 
 

  History of educational management system; educational management 

system in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of 

educational management in new era; contexts and trends of educational management; 

educational leadership; resource mobilization and local wisdom to promote education 

management; meaning and significance of curriculum; principles and concepts of  
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creating curriculum; curriculum theory; levels of curriculum; components and forms of 

curriculum; curriculum development; processes of curriculum development; basis of 

curriculum development; defining the objectives of curriculum; selecting of subject 

context; analyzing curriculum and making curriculum; application of curriculum for 

curriculum assessment; utilizing of the results of curriculum assessment for curriculum 

development; curriculum assurance; standard of levels of curriculum; documenting for 

institution curriculum; document of curriculum; curriculum development in accordance 

with local needs; analysis of problems of curriculum development; prediction of the 

future curriculum. 

 
 

1025301       การจดัการเรยีนรู            3(2-2-5) 

       (Learning Management) 

   ความหมาย  องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วิเคราะห 

แนวคิดในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎกีารเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู  การ 

วางแผนการเรยีน  การสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ 

เรยีนรูเพ่ือใหผูเรยีนรูจักคดิวิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา  การพัฒนารูปแบบการ 

เรยีนรู  การออกแบบและการจดัประสบการณการเรยีนรู  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการจัดทาํแผนการเรยีนรู  การจัดสิง่แวดลอมเพื่อการเรยีนรู  การบูรณาการเนื้อหา 

สาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวม การจัดการเรยีนรูที่เนนเรยีนเปน 

สําคัญ  เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู  การผลติสือ่และนวัตกรรมการเรยีนรู  การใช 

สื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ฝกปฏบัิตกิาร จัดทําแผนการ 

เรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนาํไปสูการฝกปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ  การ 

ปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรยีนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน   

การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 
 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing 

concepts of learning management; learning theory and teaching methods, principle of 

learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory 
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and styles of learning management to enhance critical thinking, creativity and problem 

solving; development of styles of learning management; design and learning 

experience; principles, concepts, concepts of learning management; learning 

environment; integration of subject matters; integration of inclusive education; 

student-centered learning; instructional techniques and learning management science; 

material design and innovation; developing educational innovation; operation , lesson 

plans and professional practicum; improvement and resolution of learning difficulties; 

student development and activities; learning assessment; record and report learning 

management 
  

1035101         นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัคร ู             3(2-2-5) 

          (Innovation and Information Technology for Teacher) 

       หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎกีารออกแบบ  การประยุกตใชและประเมนิสื่อ นวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วิเคราะหเกีย่วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ      

ทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎเีทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษาท่ีสงเสรมิการพัฒนา 

คุณภาพ  การเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

การเลอืกการผลตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเหมาะสมกับการเรยีน  การสอน 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทตอการพัฒนาการเรยีนรู  การประยกุตใชและประเมนิ 

สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการสื่อสาร  การวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการศกึษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการ 

สรางบทเรยีนที่เอ้ือตอการเรยีนรูผานระบบเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนาํไปใช   

การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรยีนรู 

     Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the media,  

innovation, and information technology for learning, educational innovation and  

information technology analysis, concept and theory of educational innovation and  

information technology that promotes the quality of learning and instructional 
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media, using media and information technology for education, choosing educational 

innovation and information technology production that is appropriate with learning and 

teaching, information technology that plays a role in learning development, application 

and assessment of the media, innovation, and information technology for learning, 

knowledge about information technology for communication, analysis of the problem on 

creating and using educational innovation and information technology, using information 

technology for communication, lesson design practice that facilitates learning through 

information technology, application, assessment, innovation improvement, and information 

technology management for communication and learning development 

 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู       3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

          ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศกึษา  หลักการ แนวคิด และ 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  พฤติกรรมทางการเรียนรู  

เทคนิคของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผล 

และประเมนิผลการศึกษา วัดและประเมนิผลการเรียนรู  การเรียนรูตามสภาพจริง การ 

ประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ 

เรียนรู  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน   

การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัดผลการ 

เรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวดัผลการเรยีนรู การประเมนิผลการเรยีนรู  

ฝกปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหเพ่ือนาํผลการประเมินไปใชในการ 

พัฒนาผูเรยีน  สถติเิบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของ 

คะแนนจากการสอบ  ระเบียบการประเมินผลการเรยีนทางการศกึษา 

        Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept,  

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior,  

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools  

and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning,  
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portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the learning  

evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result for learner  

development, managing learning and developing the quality of the learners, types and  

characteristics of the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the  

learning evaluation tools, learning assessment, assessment and evaluation practice,  

analyzing the assessment result for learner development, fundamental statistics for  

educational assessment and evaluation, score interpretation, learning assessment  

procedure 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

   ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย ประเภท      

ของการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การวางแผนการ

วิจัย กระบวนการวิจัย  การปริทัศนเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของประชากรและกลุ ม

ตัวอยาง เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือวิจัย  สถติเิพ่ือการวจัิย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตีความ การ

แปลผล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  

การนําเสนอผลการวจัิย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีน การสอน  การวิจัยใน

ชัน้เรยีน  การใชและผลติงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  การวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัย  การใชประโยชน  จากผลงานวิจัยไป

ประยุกตใชในการพัฒนาการเรยีนรู  การคนควาศกึษางานวจัิยในการพัฒนา กระบวนการ

จัดการเรยีนรู  การใชกระบวนการวจัิยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือ ทําวิจัย 
 

         The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for 

research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion 

of the research, writing a research outline, writing a research paper, presenting a  
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research result, applying a research result in classroom teaching, classroom research, 

using and producing a research result for learning development, research for 

development, learning, teaching, and the learners, action research, applying a 

research result in learning development, studying research works for developing the 

learning management process, using a research procedure to solve a problem and 

present a research proposal 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู     3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

   ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา  แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยา  จิตวิทยา      

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

วิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สติปญญา  จริยธรรม  ความ

แตกต า งของบุคคล  คุณลักษณะของผู เรียน  ทฤษฎีการเรียนรู   ธรรมชาติและ

กระบวนการของการเรียนรูธรรมชาติ    ของผูเรียน  เหตุปจจัยทางสังคม  จิตวิทยา  

ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการเรียนรู การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการ

จัดหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดการ

เรยีนการสอน  จติวทิยาการแนะแนวและการใหคําปรกึษา การใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียน

ใหมีคุณภาพชีวติท่ีดี  การประยุกตใชหลักพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรียนรูในการแนะแนว  

การใหคําปรึกษา  หลักในการใชจิตวิทยาสงเสริมและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจ  และ

สนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

        Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and  

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of  

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences,  

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature  

of learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of  

child development for curriculum management and learning management; guidance  

psychology and counseling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 
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application of growth process,  learning theory of guidance and counseling; principles  

of psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold  

children to be potential learners.  
 

1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

    (Languages and Cultures for Teacher) 

  ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู  การใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสืบคน  การใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  

การเขียนภาษาไทย  และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง  การใช

ภาษาไทยสําหรับครู  ทัง้ในดาน การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพ่ือการ

สื่อความหมายท้ังในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูและการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอก

องคกร การใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู   ท้ังในดานการฟง  การพูด  การ

อาน และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษ  ในชั้นเรียน  การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชพีครู  และการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  

การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  ความสําคัญและคุณคาของ

ศลิปะวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถชีวิีตไทย  ความ

เชื่อ คานิยม มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับครู  วัฒนธรรมอาเซียน  การ

ประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัดกิจกรรม

สงเสรมิอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search of 

information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and other 

foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, 

speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities and communication 

within and between organizations; foreign languages for teaching professional 

development; practice listening, speaking, reading and writing for accurate  
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communication, English language in classroom, English for teaching professional 

development and communication within and between organizations; using language 

and cultures for living together peacefully; significance and values of Thai cultures, 

tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, values, etiquette and 

wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for learning activities; 

practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures.   

 

1065106       การบรหิารจัดการในหองเรยีน     3(2-2-5) 

                      (Classroom Management) 

          ทฤษฎี  หลักการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ          

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การตดิตอสื่อสารในองคกร การ   

จัดการชั้นเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา   

องคกรแหง  การเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศ 

การจัดการชัน้เรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจาํ 

ชัน้และเอกสารประจําวชิา   การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การ 

จัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีน  การควบคุมกาํกับชัน้เรยีน  การปลกูฝงวินยั คุณธรรม   

จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทย  ความเปนประชาธปิไตย  การทํางานเปนทีม  การฝก 

จัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัด 

โครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 

         Theory, principles of management, educational leadership, systematic system,   

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational  

communication, classroom management, institutional learning -center development,  

learning organization, classroom environmental management, information technology,  

classroom document and learning materials, information technology system for classroom  

management, students support system, classroom control, discipline, moral, ethics,  

Thinness, democracy, teamwork, academic project, professional training project, education   

for community development, academic projects and activities 
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2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสาํรอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลกูเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากบัลูกเสอื - เนตรนารสีาํรองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลกัสตูรลกูเสอืสาํรอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธีการลูกเสอืสํารอง  แนวปฏบัิตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  
 

          Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญขั้นความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   
 

         Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 
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camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 

 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  
 

           Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 

First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 
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1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการ   ถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน          

การเรยีนรูของภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 
 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคิดรเิริ่มสรางสรรคและจินตนาการ   การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนาํเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด   การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการ 

ประเมินผลทักษะการคิด 
 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  
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thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา              2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย   ความสาํคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพ้ืนบาน 

ของไทยท่ีมตีอการดาํรงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 
 

        Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 

  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น   บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    
 

         Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
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1013504    การศกึษาทางเลือก               2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2542   วเิคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 
 

         Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 

 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   

           Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
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1022302  การสอนซอมเสรมิ                         2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

   ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสําคัญของการสอนซอมเสริม 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 
 

          Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน              2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

     ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียน                        

ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  
 

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร                   

ลักษณะของผูนาํและผูตาม  วิถีทางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร   

กิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 
 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

    ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร                            

การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ   

จุดมุงหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกิจกรรมท่ี 

สอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรใหสอดคลองกับทองถิ่น 
 

         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

   ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, 

reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, 

exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, 

individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย  ความสาํคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนิเทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

          Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1024650 ทักษะการสอนสําหรับครพูลศกึษา                                    3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Physical Teachers Education) 

           คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของครพูลศกึษา  ทักษะท่ีสาํคัญและจําเปนสาํหรับครู 

พลศึกษา   ความสาํคัญของทักษะสําหรับครูดนตรี  ฝกทักษะการจัดกิจกรรมโดย 

ใชกระบวนการทางภาษา  กจิกรรมทางพลศกึษา  เชงิเทคโนโลยี  โครงงานพลศกึษา   

การออกแบบและการสรางสื่อการสอนพลศกึษา  การจัดกิจกรรม คายพลศึกษา การ 

สรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชพลศกึษาพ้ืนฐานทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนการ 

ประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาํหรับครพูลศกึษา 

          Qualification of physical teachers, essential and needed skills for physical  

teachers, significance of teaching skills for physical teachers  the teachers, practice of  

activity provision employing physical teachers processes, technological  physical  

teachers activities, physical projects, design and creation of physical teachers  

teaching media, physical camps, formation and usage of tests, basic computer skills,  

and other important skills,  assessment and method of teaching skill development for  

physical teachers  
 

 

 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา                  2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                           ความสาํคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วิทยุกระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน                      2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวเิคราะหบทเรยีน 

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ 

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการ 

เรยีนการสอน 

        Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบส่ือทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational  

purposes. Digital data upload and download for distance learning.  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสาํคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดานการ

ปฏิบัต ิการสรางเครื่องมือวดั การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏิบตัแิละการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool.  
 

 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ รูปแบบและกระบวนการประเมิน

โครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  
 

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring  

and control. 

 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนดั  ความหมาย  ประเภท ขอบขาย 

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 

การสรางแบบทดสอบวดั  ความถนดัทางการเรยีน 
 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages of  

aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

construction. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                                ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี 

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธพิลตอบุคลกิภาพ 

ของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 
 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 

 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู  บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 
 

 Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors,  

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in  

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the  

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment  

along with well relationship on the basis of student facilitation.   



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ 

เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค   เทคนิคและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิด 

สรางสรรคบทบาทของพอ แม ครอบครัว กับการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา และการประเมินความคิดสรางสรรค 
 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 

 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตางๆ  ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผล 

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรยีน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service.  

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

 

1053603      เครือ่งมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

         (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลกัการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครือ่งมือและ 

เทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว ท้ังที่เปนแบบทดสอบ 

และไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมอืท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนาํออกใช  การทดลองใช 

เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศกึษา  แนวคิด  ทฤษฎเีบื้องตนเกี่ยวกบัการบรหิาร 

การศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน 

หนวยงานทางการศกึษา มนุษยสัมพันธในการบรหิาร ภาวะผูนํากับการบรหิาร การประชา 

สัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตางๆ 

และวิธกีารแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  
 

 
 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

 หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกบับทบาทของผูนาํ 

ในโรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ  ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

  Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 
 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี คุณธรรม 

ความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับผูบรหิาร   

การสงเสริม  และพัฒนาคุณธรรม คานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ 

คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 
 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  
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1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วธิีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจดัการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนนุบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 
                                      

           Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, 

reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff 

service and special applicable equipment. 
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                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
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1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู  
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               3)  กลุมวชิาเอก 

3.1  วชิาเอกพลศกึษา 

   1)  กลุมวชิาพ้ืนฐานการพลศกึษา 
 

1101101     ภาษาองักฤษสําหรบัครูพลศกึษา                                               3(2-2-5) 

               (English for Physical Education Teachers) 

             ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานพลศกึษาจากสื่อพิมพ  สื่อ 

อิเล็กทรอนกิส  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  บทความทางพลศกึษา  คูมอืการใชเครื่องมือ   

การใชอุปกรณฝกการใชพจนานกุรมเพ่ือการอาน  ฝกทักษะในการอานบันทกึ  สรุปความ   

ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการนาํเสนอดวยวาจาและลายลักษณอักษร  โดยเนน 

กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

                     Studies of communicative English usage in the branches of Physical Education 

from vary sources; printing, electronic journal, public relation, Physical education  article, 

equipment manual, practice material. Practice of language learning skills; dictionary uses, 

reading memorandum, summarizing, analyzing, explaining idea and oral and composition 

presenting. 

 

1101102    ประวัติและหลักการพลศกึษา                                                    2(2-0-4) 

               (History and  Principles of Physical Education)  

       ประวัติและวิวัฒนาการ  ปรัชญาแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอการพลศึกษา   

วิวัฒนาการและความเปนมาของพลศกึษาในประเทศไทย  นโยบายและแผนการศกึษา     

ของชาต ิ ปญหาและการแกไข  การพัฒนาพลศกึษา  แนวโนมของการพลศกึษา 
 

                 Studies of history and background, development, philosophy, national policy      

and plan, problems and solutions, developing of physical education in Thai, physical 

education trends. 
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1102401      ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม                              3(2-2-5) 

                 (Recreation Leadership and  Camping) 

        ความสาํคัญของผูนาํนันทนาการ  ผูนาํชนดิตาง ๆ เปรยีบเทียบคณุลกัษณะผูนาํ 

กับผูบรหิาร  ความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม  คุณลักษณะ  ของ 

ผูนาํนันทนาการ  บทบาทหนาท่ีของผูนาํนันทนาการ  การดาํเนนิงาน  ปญหาทั่วไปใน 

การทํางานของผูนาํนันทนาการท่ีมักประสบ  การฝกปฏิบัตกิารเปนผูนาํในดานกจิกรรม 

ตางๆ  ทางนนัทนาการ  ประวัตคิวามมุงหมายและลักษณะของคายพักแรม  ความสัมพันธ 

ของการอยูคายพักแรมกับการศกึษานอกสถานท่ี  ชนดิของคายพักแรม  กจิการท่ีจดัข้ึน   

การจัดและดําเนนิการในการอยูคายพกัแรม  อุปกรณการจัดโปรแกรม  การวัดและ 

ประเมินผลการอยูคายพักแรม  การอยูคายภาคปฏิบัต ิ
 

           Studies of the significant of recreation, types, comparison between camp 

leaders  and administrators characteristic and qualification, relation and differences 

between leaders and followers, the characteristic and qualification of camping leaders, 

management, possible problems, practice of recreation activities, recreation history 

and aims, relation between camping and outdoor study, types of camping, activities for 

camping and outdoor study, equipments, the measurement and  evaluation of staying  

at the camp, field practice in camping work .     
 

1102501      หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูทางพลศกึษา                        2(2-0-4) 

                 (Physical Education Curriculum and Methods of Learning) 

           หลักสูตรกลุมสาระสุขศกึษาพลศกึษา  ความหมายการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีน   

กระบวนการเรยีนรู  รูปแบบการสอน  เทคนคิการสอนแบบตางๆ  การจัดทํากจิกรรมการ 

สอน  แผนการสอน  การจัดชัน้เรยีน  การดําเนนิการสอน  การจัดประสบการณการเรยีนรู   

การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูมาใชกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ  การ 

ประเมินผลการสอน 
 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                             Studies of  Physical Education Curriculum, definition of learning, learning 

methodology,  learning process, teaching  model, teaching techniques, teaching 

activities, classroom management, teaching procedure, learning experience, 

emphasis on learning and teaching applying and evaluation of teaching. 

 

1103601        การวดัและประเมนิผลทางพลศกึษา                                   2(1-2-3) 

                   (Physical Education Measurement and Evaluation) 

        ความหมายการทดสอบ  การวัดผลและประเมินผลทางพลศกึษา  หลักการ 

ทดสอบและวัดผลทางพลศกึษา  ความมุงหมายและประโยชนของการวัดผล  และ 

ประเมินผลแบบทดสอบชนดิตาง ๆ การเลอืกแบบทดสอบการสรางเครื่องมือทดสอบ 

ทางพลศึกษา  การดาํเนินการทดสอบ  การแปลความหมายจากผลการทดสอบ   

การวิเคราะหผล  การทดสอบโดยใชหลกัสถติเิบื้องตน 
 

        Studies of measurement and evaluation definition, principle, aim and advantage of 

measurement and evaluation, aims and advantages of measurement and 

evaluation, testing measurement, choosing and evaluating Physical Education tests, 

testing process, data analyzes and  uses of basic statistic principle.  

 

1104901       การวจิยัทางพลศกึษา                                                      2(1-2-3) 

                   (Physical Education Research) 

        ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการวิจัย  ทักษะกระบวนการวิจัย  การวิจัยในชัน้เรยีน   

สภาพปญหา  หลักทฤษฎี  ระเบียบวิจัย  ผลงานการวจัิยทางพลศกึษา  การดาํเนนิ 

การวิจัยทางพลศกึษา  การวิจัยเปนรายบุคคลและเปนกลุม  การเขียนรายงานวิจัย 
 

        Studies of introduction to research methodology, process and skill, classroom 

research; defining problems, theory, methodology, physical education research 

working, physical education research operation; individual or group work and writing 

research report. 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104902      การสัมมนาทางพลศกึษา                                                 2(1-2-3) 

                   (Physical Education  Seminar) 

        แนวคิด  ตลอดจนปญหาทางพลศกึษาท่ีประสบในปจจุบันเปน  การศกึษาคนควา 

รวมกันเพ่ือนํามาอภิปราย  รายงาน  และวิเคราะหแนวทาง  เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหา 

ตาง ๆ เหลานั้น  ตลอดจนแนะแนวทางการนาํหลักวิทยาศาสตรการกฬีามาใชในการ 

เรยีนการสอนพลศกึษา 
 

         Studies of concepts and problems facing in current events; study, discuss, 

report and analyze to search for suitable solutions, provide suggestions for the use   

of applying science principle in Physical Education learning and teaching. 
 

 

                             2) กลุมพ้ืนฐานการสรางเสรมิสุขภาพ 
   

1101301        การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย                          2(2-0-4) 

                    (Human Growth and Development) 

         ธรรมชาตขิองการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของรางกายและจติใจ  วัฏจักรของ 

ชวีติมนุษย  การทํางานของระบบอวัยวะท่ีมีผลตอสุขภาพ  สมรรถภาพ  การเจรญิเตบิโต 

และพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในชวงวัยตาง ๆ   

กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพ  การทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ   

วิธกีารวางแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการ 
 

        Studies of nature of human growth, development, mental and circle of human  

lives. Operating of organ affecting heath, proficiency, growth and development.  

Factors influencing growth and development in every age duration, building and  

maintaining process, operation of every organs and ways of heath care process  

according to people growth and development. 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1101401    กายวภิาคและสรรีวทิยา                                                        2(1-2-3) 

               (Anatomy  and  Physiology) 

           รางกายมนุษย  โครงสราง  รูปราง  ตําแหนงท่ีตัง้  สวนประกอบและหนาท่ีการ 

ทํางานของเซลล  เนื้อเย่ือ  อวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางการ  เพ่ือเปนรากฐานความรูใน 

การศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ไดแก  วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวสรีรวิทยา  การออกกําลังกาย   

รวมท้ังนาํความรูไปประยุกตใชในสัมพันธกบัการออกกาํลังกายและการเลนกฬีา 
 

                               Studies of  anatomy, structure, building, positions and duties of cells, tissues, 

organs and systems of human bodies in order to transfer to other learning; Science of 

Physiology Movement and Exercising applying to exercise and playing games. 
 

 

1102101    วทิยาศาสตรการเคล่ือนไหวทางกฬีา                                       2(1-2-3) 

               (Sports Kinesiology) 

          โครงสรางของระบบท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  เชน  ระบบกลามเนื้อ  กระดูก   

ขอตอ  เปนตน  กลไกการการเคลื่อนไหวของรางกาย  ตามหลักวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ 

การออกกาํลังกาย  กฎความเคลื่อนไหว  เกี่ยวของกับการเลน  โดยนําพ้ืนฐานความรู  กาย 

วิภาค  สรรีวทิยา  และจติวทิยามาประกอบการเรยีนรูใหสามารถนําความรูไปใชในการเรยีน   

การสอนทักษะทางกฬีาอยางมีประสทิธิภาพ 
 

                              Studies of  movement systems; muscle nervous, bone, junction. Body movement 

mechanism; science of body movement and rule of movement. Playing; background of 

Anatomy, Physiology and Psychology applying to enhance sport skills teaching and 

learning.  
 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1102102        สรรีวทิยาการออกกําลังกายและกีฬา                                2(1-2-3) 

                   (Physiology  of Exercise and Sports) 

        โครงสรางของสรรีะรางกาย  โครงสรางของกระดูกกลามเนื้อระบบหายใจและ 

ระบบหมุนเวยีนโลหติ  การทํางานของรางกายใหออซเิจนกับเชื้อเพลงิจากอาหาร  สรรีะ 

กายวิภาคตอการทํางานของกลามเนื้อ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การศกึษาถงึ 

วิธีการทดลอง  ข้ันตอนและวิธีการทดลอง  เพ่ือศึกษาถึงผลท่ีเกิดข้ึนโดยการศึกษา 

คนควา  และทดลองในหองปฏิบัตกิารและจากการใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพชนดิ 

ตาง ๆ   
 

         Studies of  Physiology, Anatomy, muscle and breath system. Blood circulation; 

oxygen and fuel conveying from body operation. Relation between Anatomy and 

Physiology muscle operation, physical fitness test, analyze research methodology in 

order to study findings from both laboratory and physical fitness test.   

 

1102201       โภชนาศาสตรการกีฬา                                                    2(2-0-4) 

                   (Sports Nutrition) 

            อาหารหลกัและสารอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกายเม่ือออกกําลังกาย  การสะสม 

และการใชพลังงาน  คุณคาและปรมิาณอาหารท่ีเหมาะสมกับการเสรมิสมรรถภาพทาง 

กายของนกักฬีาประเภทตาง ๆ ความรูเกี่ยวกบัการใชสารกระตุน  อาหารเสรมิ  สําหรับ 

นักกฬีา 
 

                           Studies of food and nutrient which provide energy after exercise, formation and 

using of energy, value and amount of food appropriate for sport players in various 

kind of sport, knowledge of clopping and supplementary food for sport players.  

 

 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1102202    จติวทิยาการกีฬา                                                                2(2-0-4) 

                (Sports Psychology) 

             จิตวิทยาเพ่ือนาํมาประยุกตในการสอน  การฝกซอม  การเตรียมความพรอม 

ทางดานจติใจในการแขงขัน  อิทธพิลของสงัคม  และสิง่แวดลอมท่ีมีผลตอจติใจขณะฝกซอม   

หรอืการแขงขันกฬีาท่ีมผีลตอจติใจและตอประสทิธิภาพการแขงขัน 
 

                                 Studies of  Psychology applying to teaching, training and mental preparing in 

sport games; social influencing during training and games which could affect players’ mind 

and proficiency.  
 

1103101    กีฬาเวชศาสตร                                                                    2(1-2-3) 

               (Sports  Medicine)   

            หลักการพ้ืนฐานของกฬีาเวชศาสตร  เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกาํลังกายเพ่ือ 

สุขภาพ  การปองกนัโรคการบําบัดและการฟนฟู  การออกกาํลงักายเฉพาะกรณสีาเหตุและ 

การปองกันการบาดเจ็บทางกฬีา  ชนดิของการบาดเจ็บทางการกฬีา  การปฐมพยาบาลและ 

การชวยเหลอื  ยาและสารกระตุน  โภชนาการกบัการกฬีากายบําบัดกับการกฬีา 
 

                                Studies of introduction to sports medicine; principle of exercise for heath, 

prevention of sport diseases, medicate and recovery, specific exercise, prevention of 

sports injuries, kinds of injuries, basic aid and helping, drug and clopping, nutrition and 

psychical therapy in sports playing.  

 

1104401   เทคโนโลยทีางการกีฬา                                                         2(1-2-3)             

               (Sport Technology) 

           การใชอุปกรณทางการกฬีาและการออกกาํลังกาย การทํางานของอุปกรณแตละชนดิ  

จุดเดนและจุดดอยของอุปกรณกฬีา และการออกกาํลงักาย พัฒนาการดานอุปกรณทางการ 

กฬีาและการออกกําลังกาย การนาํหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟาและคอมพิวเตอรมา 

ใชในการสรางและพัฒนาอุปกรณกฬีาและการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย และ 

สิ่งแวดลอม 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

             Use of sports and exercise equipment; function and operation of each  

equipment; advantages and weak points of each equipment; and development of sports  

and exercise equipment; application of mechanical, electronic, and computer engineering  

principles to invent and develop the equipment suitable for sex, age and environment. 

 

                 3) กลุมทักษะและการสอน 

                    (1)  รายวชิาบังคับ 
 

1101601    กรฑีา                                                                                2(1-2-3) 

               (Track and  Field) 

        หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะประเภทลูและลาน  วิธีการแขงขัน 

ประเภทตาง ๆ เทคนคิในการฝกซอม  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิา 

               และมารยาทในการแขงขัน  การรักษาอุปกรณ   
 

         Studies of principles, procedures, track and field training methodology, 

competition strategies, technical in training, teaching methods, physical fitness training, 

rules and manners in the games and equipments maintaining. 
 

1101701      ฟุตบอล                                                                            2(1-2-3) 

                 (Football) 

           หลักการฝก  ข้ันตอนและวธีิการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน 

ฟุตบอล  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน 

การรักษาอุปกรณ 
 

           Studies of training principles; basic steps and training methods, football  

playing and competition, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations  

and equipment maintaining.  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1102301    บาสเกตบอล                                                                     2(1-2-3) 

               (Basketball) 

     หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน 

บาสเกตบอล  วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน   

การรักษาอุปกรณ 
 

                  Studies of  training principles; basic steps and training methods, basketball 

playing and competition, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and 

equipment maintaining.  

 

1102302     วอลเลยบอล                                                                      2(1-2-3) 

                (Volleyball) 

              หลักการฝก  ขั้นตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน 

วอลเลยบอล  วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน    

การรักษาอุปกรณ 

                     Studies of  training principles; basic steps and training methods, Volleyball 

playing and competition, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and 

equipment maintaining.  

 

1102303   ตะกรอ                                                                               2(1-2-3) 

               (Takraw) 

            หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขนั 

ตะกรอประเภทตาง ๆ วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาท         

ในการแขงขัน  การรักษาอุปกรณ 
 

       Studies of  training principles; basic steps and training methods, Takraw playing 

and competition, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and 

equipment maintaining.  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1102601      มวยไทย                                                                         2(1-2-3) 

                 (Thai Boxing) 

         ประวตั ิ หลักการและข้ันตอนการฝกทักษะเบ้ืองตน  การชกและการปองกัน การ 

ไหวครู แมไมและลกูไมมวยไทย  เทคนคิในการฝกซอม  วิธีการสอน  การฝกสมรรถภาพ 

ทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษาอุปกรณ 
 

                   Studies of historical background, principles and practices of various basic skills; 

offense and defense, boxing dance, the primary and secondary techniques, training 

techniques, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and equipment 

maintaining. 
 

1103102    ฟุตซอล                                                                          2(1-2-3) 

                 (Futsal) 

        หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

      Studies of  training principles; basic steps and training methods, playing and 

competition, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and 

equipment maintaining.  
 

                                             (2)  รายวชิาเลือก 
 

1101501      เทเบลิเทนนสิ                                                                  2(1-2-3) 

                  (Table  Tennis) 

        หลักการฝกฝก  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะตาง ๆ วิธีการเลนประเภทตาง ๆ   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขันการรักษา 

อุปกรณ 
 

               Studies of, training principles; basic steps and training methods, playing, teaching 

methods, physical fitness training, rules, regulations and equipment maintaining.  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1101702       แบดมนิตัน                                                                     2(1-2-3) 

                 (Badminton)   

         หลักการฝก  ข้ันตอนและวธีิการฝกทักษะตาง ๆ การเลนและการแขงขันแบดมินตัน 

ประเภทตาง ๆ วิธีการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน 

การรักษาอุปกรณ 
 

                   Studies of  training principles; basic steps and training methods, playing and 

competitions, teaching methods, physical fitness training, rules, regulations and 

equipment maintaining.  
 

1102602     เทนนสิ                                                                           2(1-2-3) 

               (Tennis)  

         หลักการฝก  ขั้นตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน 

ประเภทตาง ๆ วิธีการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขนั   

การรักษาอุปกรณ 
 

                            Principles of training, basic skills in training, types of tennis competition, method 

teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 

 

1102603     สควอทซ                                                                          2(1-2-3) 

                (Squash) 

            ประวตั ิ ประโยชนของกฬีาสควนทซ  ทักษะเบ้ืองตน  อุปกรณ  สนาม  การ 

 เสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การแขงขัน  กตกิาการเลน 
 

        Squash history, usefulness of squash, basic skills, equipments, squash Court,  

 strengthen physical fitness, competition, playing rules.  



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1102604    มวยสากล                                                                        2(1-2-3) 

                (Boxing) 

             หลกัการ  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะเบ้ืองตน  การชกและการปองกนั  เทคนคิ 

ในการฝกซอม  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน   

การรักษาอุปกรณ 
 

                            Principles, basic skills in training, fighting and defending, training techniques, 

method teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance 
 

1102701   กอลฟ                                                                              2(1-2-3) 

              (Golf) 

        หลักการ  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนแบบตางๆ  วิธีการสอน   

การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรกัษาอุปกรณ 
 

                    Principles, basic skills in training, how to play golf, method teaching, physical 

fitness training, playing rules and manners in competition, equipment maintenance 
 

1102702    ลีลาศ                                                                           2(1-2-3) 

                (Sport Dances)   

        ประวัตกิารลลีาศ  ประเภทของจังหวะในการลลีาศ  มารยาททางสังคมของการ 

ลีลาศ  ประโยชนของการลลีาศ  การจัดงานลลีาศ  การรูจักจังหวะของดนตรีและเพลง   

การฝกทกัษะ การจับคู  การนาํ  การพา  และลาดลายในการเตนราํ  จังหวะตาง ๆ 
   

           Sport dance history, Kind of sport dance movements, social manner in  

dancing, usefulness of sport dances, sport dances organize, music rhythm and song,  

training skills, dance pattern locomotors movement.    



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1102703   ยมินาสติก                                                                          2(1-2-3) 

              (Gymnastics) 

           หลักการ  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตนของยิมนาสตกิ  การเลนทาตดิตอ   

วิธกีารสอน  การชวยเหลอืปองกันอุบตัเิหตุในการฝก  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิา 

และมารยาทในการแขงขัน  การักษาอุปกรณ 
 

            Principles, basic skills of gymnastics training, gymnastic pattern, method 

teaching, helping and preventing accident in gymnastics, physical fitness training, rules 

and manner in competition, equipment maintenance 

 

1102704    ยูโด                                                                                 2(1-2-3) 

                (Judo) 

           หลักการ  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การแขงขันประเภทตาง ๆ  เทคนคิ  

ในการฝกซอม  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน 

การรักษาอุปกรณ 
 

                     Principles, basic skills of judo training, types of competition, more advance 

techniques and strategies are explored, methods of teaching, physical fitness training, 

playing rules and manners in competition, equipment maintenance 
 

1102705    เปตอง                                                                            2(1-2-3) 

               (Petanque) 

        หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบื้องตน  วิธีการเลนประเภทตาง ๆ   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

             Training principles, basic skills in training, how to play petanque, methods of 

teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1103103      ยกนํ้าหนัก                                                                      2(1-2-3) 

                 (Weight Lifting) 

       หลักการและข้ันตอนการฝกทักษะการยกน้าํหนักทาตาง ๆ การฝกเพื่อเพ่ิม 

สมรรถภาพทางกาย  การรักษาอุปกรณ  เทคนคิ  การสอน  กตกิาและมารยาทในการ 

แขงขัน  การจัดและดาํเนนิการแขงขัน 
 

                Principles, lifting skills, and more training skills of weight lifting, lifting techniques, 

method teaching, playing rules and manners in competition, competition manage  
 

1103104       ยงิปน                                                                           2(1-2-3) 

                  (Shooting) 

          หลักการ  ข้ันตอนการฝกทักษะเบื้องตน  อุปกรณการยิงปน  หลักความ 

ปลอดภัยในการยิง  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทใน 

การแขงขัน  การรักษาอุปกรณ 
 

Principles, basic skills in training, shooting equipment, safe shooting procedures, 

methods of teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance 
 

1103105      ไอกิได                                                                           2(1-2-3) 

                 (Aikido) 

          หลกัการ  ขัน้ตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  เทคนคิในการฝกซอม  การแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

                    Principles, basic skills in training, training techniques with special emphasis on 

safety, competition, methods of teaching, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1103201      จักรยาน                                                                         2(1-2-3) 

                  (Cycling) 

          หลกัการ  ข้ันตอนและวธีิการฝกทกัษะเบ้ืองตน  การแขงขันประเภทตาง ๆ วิธีการ 

สอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรกัษาอุปกรณ 
 

          Principles, basic skills in developing and training, kinds of competition, method 

teaching, playing rules and manners in competition, equipment maintenance 

 

1103202      มวยปลํ้า                                                                        2(1-2-3) 

                 (Wrestling) 

           หลักการ  ขัน้ตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  เทคนคิในการฝกซอม  การแขงขัน   

วิธีการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการแขงขันการรักษา 

อุปกรณ 
 

                            Principles, basic skills in developing and training, wrestling techniques, 

competition, method teaching, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 

 

1103203      หมากรุก                                                                        2(1-2-3) 

                 (Chess) 

         ประวตั ิ ววัิฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุก  ทักษะเทคนคิและกลวิธี   

มารยาทในการเลนหมากรุก  กตกิาและการจัดการแขงขันกฬีาหมากรุก 
 

                   Chess history, usefulness of playing chess, playing techniques and strategies, 

playing rules and competition management 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1103204      ดาบสากล                                                                      2(1-2-3) 

                 (Fencing) 

         หลักการ  ขัน้ตอนการฝกทักษะเบ้ืองตน  วธีิการเลนดาบสากล  การตอสู  วธีิการ 

สอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรกัษาอุปกรณ 
 

                  Principles, basic skills of fencing, playing, fighting and method teaching, physical 

fitness training, playing rules and manners in competition, equipment maintenance 
 

1103205      สนุกเกอร                                                                      2(1-2-3) 

                 (Snooker) 

        หลักการ  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การใชอุปกรณ  การเลน  

การแขงขัน  วิธสีอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน 
 

        Principles, basic skills, using equipment, playing, competition, method teaching, 

physical fitness training, playing rules and manners in competition  
 

1103206     โบวลิ่ง                                                                           2(1-2-3) 

                 (Bowling) 

        หลักการ  ข้ันตอนการฝกทักษะเบ้ืองตน  วิธีการสอน  การแขงขัน  การฝก 

สมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษาอุปกรณ 

        Principles, Introduction to the fundamental skills, method teaching, competition, 

physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1103301       กระโดดนํ้า                                                                   2(1-2-3) 

                  (Diving) 

          หลกัการ  ข้ันตอนและวธีิการฝกทกัษะเบ้ืองตน  วิธีการสอน  การฝกสมรรถภาพ 

ทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน 
 

          Principles, basic skills in diving, method teaching, physical fitness training, 

playing rules and manners in competition 

 

1103302      ปญจักสลัีต                                                                   2(1-2-3) 

                  (Pencaksilak) 

         ประวตัแิละความสาํคัญ  ประโยชนของวิชาปญจักสลีัต  การฝกทักษะของการ 

ตอสูเบื้องตน  การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  ท่ีเกีย่วของกับปญจักสลีัต  กฎกตกิา 

และระเบยีบการแขงขันปญจักสลีัต  หลักการสอนและการเปนผูฝกสอน 
 

                              Pencaksilak history, usefulness of Pencaksilak, fighting basic skills, physical 

fitness training, playing rules and manners in competition, method teaching and being 

Pencaksilak trainer 

 

1103303      แฮนดบอล                                                                  2(1-2-3) 

                 (Handball) 

         หลักการฝก  ขั้นตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิามละมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

              Principles, basic skills in developing and training, playing and competition, 

method teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance,  

 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1103304        รักบี้ฟุตบอล                                                                  2(1-2-3) 

                    (Rugby Football) 

         หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธกีารฝกทักษะเบ้ืองตน   การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

                             Principles, basic skills in training, rugby football playing and competition, method 

teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance  
 

1103305        ซอฟทบอล                                                                    2(1-2-3) 

                    (Softball) 

           หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

           Principles training, basic skills, playing and competition, method teaching, 

physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 

 

1103306        โปโลนํ้า                                                                        2(1-2-3) 

                   (Water Polo)  

            หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

                   Water polo principles training, basic skills, playing and competition, method 

teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, 

equipment maintenance 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1103307      ฮอกก้ี                                                                         2(1-2-3) 

                 (Hockey)  

          หลักการฝก  ขั้นตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 
 

                    Training principles, basic skills, playing and competition, method teaching, 

physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 

 

1103401      เทควันโด                                                                    2(1-2-3) 

                 (Taekwondo) 

        หลักการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

                  อุปกรณ 
 

                     Training principles, basic skills, playing and competition, method teaching, 

physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 

 

1103403      เน็ตบอล                                                                       2(1-2-3) 

                 (Netball) 

           ประวัต ิ ประโยชน  มารยาท  ความปลอดภัยและเทคนคิในการเลนเนตบอล    

การสรางเสรมิสมรรถภาพและความพรอมของรางกายการเกบ็รกัษาอุปกรณ  กตกิา 

การตดัสนิและการเปนเจาหนาท่ี  เทคนคิ  หลักการสอนและการเปนผูฝกสอน 
 

Netball history, usefulness of netball, playing techniques and safety, physical 

fitness training, equipment maintenance, equipment maintenance, method teaching, 

being trainer 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1103404      เบสบอล                                                                       2(1-2-3) 

                  (Baseball) 

          ประวัติและประโยชนของกีฬาเบสบอล  กฎ  กติกาพ้ืนฐาน  การฝกทักษะและ 

เทคนคิในการเลนสวนบุคคลและเปนทีมการเสรมิสราง สมรรถภาพทางกาย  อุปกรณและ 

การบํารุงรักษา  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  หลักการสอน  การเปนผูฝกสอน 

และผูตัดสนิ 

                               Baseball history, basic rules, basic skills, personal and team playing techniques, 

physical fitness training, playing rules and manners and safety in competition, 

equipment maintenance, method teaching, being trainer and being referee 
 

1103405      ซอฟทเทนสิ                                                                 2(1-2-3) 

                 (Soft Tennis) 

         หลักการฝก  ขั้นตอนและวิธีการฝกทักษะเบ้ืองตน  การเลนและการแขงขัน   

วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขัน  การรักษา 

อุปกรณ 

                   Training principles, basic skills, playing and competition, method teaching,  

         physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 
  

              4)  กลุมกิจกรรมการและเลน 
 

1102103       กิจกรรมเขาจงัหวะ                                                    2(1-2-3) 

                  (Rhythmic Activities) 

             หลกัการเตนรําเบ้ืองตน  กจิกรรมสรางสรรคทางกจิกรรมเขาจังหวะ  เทคนคิการ 

เตนรําพ้ืนเมืองท้ังของไทยและนานาชาต ิ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณท่ีใชสอน  กจิกรรมเขา 

จังหวะ  การเตนรําแบบแอโรบิด  กายบรหิารประกอบจังหวะ 
 

           Principles training rhythmic activities, Thai and international dance techniques,  

method teaching and equipment teaching, rhythmic activities, aerobic dance,  

movement activity 
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1102105      การบรหิารกาย                                                            2(1-2-3) 

                 (Body Conditioning) 

             ความมุงหมาย  หลักและวิธีการบรหิารกาย เพ่ือสงเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

  ดานตาง ๆ การเลอืกกจิกรรมและการจัดโปรแกรมการฝกสาํหรับวัยตาง ๆ การตรวจสอบ 

  และประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 

                                 Principle, how to exercise, physical fitness training, how to choose activities and 

manage training course for different ages, monitor and evaluation of physical fitness  
 

1102106    เกม                                                                                2(1-2-3) 

               (Games) 

            บทบาทของการเลนท่ีมีผลตอการเจรญิเตบิโต  เทคนคิของผูนําเกมและวิธีการสอน 

เกมแตละประเภท  เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ เกมนาํไปสูกฬีา  เชน  แชรบอล 

            Role of games affecting on human growth, techniques of game leaders and 

teaching pedagogy of various types of games; games leading to playing sport eg. Chair 

ball  
 

1102203    แอโรบคิแดนซ                                                                 2(1-2-3) 

                (Aerobic Dances) 

       หลกัการ  ความหมาย  ประเภทและประโยชนของแอโรบคิดานซ  ลําดับขัน้ตอน 

ของการฝกแอโรบิคดานซประเภทตาง ๆ วิธสีอน  ความปลอดภัยในการฝกแอโรบิคดานซ 

            Principles, meaning, kinds and usefulness of aerobic dance, processes of  

aerobic dance training, aerobic teaching, safety of aerobic dance training 
 

1102204   โมเดอรแดนซ                                                                    1(0-2-1) 

               (Modern  Dances) 

            ฝกทักษะเบื้องตน  เทคนคิการเคลื่อนไหว  การแสดงออกประกอบเสยีงและจังหวะ 

เพลง  หลักการวิธกีารเตนรํา  การเตรียมอุปกรณ  การเลอืกเพลง  ความหมายของเพลง   

การแปลความหมายแหงการเคลื่อนไหว  ตลอดจนใหสามารถฝกผูอ่ืนได 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
 

                                   Basic skills, movement techniques, performance focusing on body and rhythmically, 

music, principles of dancing, equipment preparation, music selection, meanings of songs, 

interpretation of movement, be able to train others 

 

1102402        กฬีาและการละเลนพ้ืนเมอืง                                              2(1-2-3) 

                   (Indigenous Sports and Games) 

        ความเปนมาจากประวัตดิานกฬีา  และการเลนพ้ืนเมืองคนควารวบรวมและฝก 

ปฏิบัต ิ กฬีา  และการเลนพ้ืนเมือง  วเิคราะหถงึความสาํคัญ  ประโยชน  การอนุรักษ   

และสงเสรมิ  ตลอดจนเปนผูนํากจิกรรมได  สามารถเขารวม และจัดกจิกรรมตาม 

โอกาสตาง ๆ ได 
 

History of Indigenous sports and games, study and practice Indigenous 

sports and games, analysis significance; benefits; preservations, and enhancement of 

indigenous sports and games, activity leadership, participation, activity holding for 

important occasion   
 

1102403        ศลิปะการปองกันตัว                                                          2(1-2-3) 

                   (Martial Arts) 

                           หลกัการ  ขัน้ตอนและวิธีการฝกทักษะปองกนัตัว  วิธกีารสอน  การฝกสมรรถภาพ 

ทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝก  การปฐมพยาบาล 

       Principles, processes, methods of martial art training, teaching strategies, 

physical ability training, manners and safety in training, first aid 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                  5) กลุมการบรหิารจดัการ 
 

1102502        การบรหิารจัดการพลศกึษากีฬาและสุขภาพในโรงเรยีน           2(1-2-3) 

                   (Physical  Education  and  Health  Education  Management  in  School) 

        ความหมาย  ความสาํคัญและประโยชน  ปรัชญา  ขอบขายและความมุงหมาย 

ของพลศกึษาและสุขภาพในโรงเรยีน  ความสัมพันธของวิชาพลศกึษาและสุขศกึษากับ 

กลุมสาระอ่ืน ๆ พัฒนาการของเดก็แตละวัยกับกจิกรรมพลศกึษาและสุขศกึษา  การ 

วางแผนการจัดการบรหิารและเครื่องอํานวยความสะดวกทางพลศกึษาและสุขศกึษา   

การดาํเนนิการจัดการพลศกึษาและสุขศกึษาในรูปแบบตางๆ  การประชาสัมพันธและ 

การประเมินโครงการ 

        Meaning, significance, usefulness, philosophy, scope, and propose of physical  

education and health education in school, the relevance of physical education and  

health education to other learning standards, childhood development and the activities of  

physical education and health education, administration and convenience planning  

for physical education and health education, management of physical education and  

health education, advertising and project assessment 
 

1102503        การบรหิารจดัการนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน                2(1-2-3) 

                   (Recreation Management in School and Community) 

        หลักการ  ทฤษฎีการบรหิารจัดการนันทนาการ  ประเภทของกจิกรรม  นันทนาการ   

การพิจารณาเลอืกกจิกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมการวางแผน  งานโครงการกจิกรรม   

กําหนดสิง่อํานวยความสะดวก  รูปแบบของกจิกรรม  งบประมาณ ขัน้ตอนการดําเนนิงาน   

ปจจัยตางๆ  ที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรม  หลักการบริหาร  จัดการนันทนาการ   

ดาํเนินการจัดกิจกรรม  นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินผลการจัด 

กจิกรรม 
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        Principles and theories of recreation management, types of activities, recreation, 

consideration and selection of proper recreation for planning, project activity; 

specification of utilities; activity pattern; budget; project procedures;  relating factors on 

activity holding, principles of management, recreation project; procedures; recreation in 

school and community; project assessment  
 

1103602        การจดัการพลศกึษาสําหรบัเด็กพเิศษ                                  2(1-2-3) 

                   (Physical Education Management for Special Child) 

        ความหมายของการจัดการพลศกึษา  ขอบขายของกจิกรรมพลศกึษาลกัษณะของ 

เดก็พิเศษ  ความจําเปนของการจัดกจิกรรมพลศกึษาสาํหรับเดก็พิเศษ  หลกัการ  แนวทาง 

ในการจัดและดัดแปลงกจิกรรมพลศกึษาใหเหมาะสมสําหรับเด็กพิเศษ  การประดษิฐ   

ดัดแปลงอุปกรณสถานที่เพ่ือจัดกจิกรรมเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษ  การแขงขัน 

กฬีาสาํหรับเดก็พิเศษ 

         Meaning of physical education management, scopes of physical education 

activities, characteristics of special children; necessity  of physical education 

management for special child, principles; directions of activities and applied activities 

physical education appropriate for special children, creation and application of 

instruments and location for enhancing improvement of special children, sport 

competition of special children   
 

1103701        ธุรกิจการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                                    2(1-2-3) 

                   (Exercise for Health Business) 

        ความหมาย  ความสาํคัญของธรุกจิการออกกาํลงัเพ่ือสุขภาพ  ลักษณะ  ประเภท   

และการดาํเนินธุรกิจการออกกําลังเพ่ือสุขภาพ  การวางแผน  การจัดองคการ  การ 

สั่งงาน  การจัดงบประมาณ  พระราชบัญญัตแิละกฎหมายตาง ๆ  ที่เกีย่วขององคประกอบ 

และรูปแบบของธุรกจิการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ  การตลาด  การดาํเนนิงานธุรกจิ 

การออกาํลงักายและการประชาสัมพันธธรุกจิการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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        Senses and significance of exercise for health business, features; kinds; 

management of exercise business; preparation; organization management; tasks; 

budget management, Acts and laws relevant to exercise for health business; 

marketing; running and advertising exercise business 
 

1103702        การจดัการธรุกิจการกีฬา                                                 2(1-2-3) 

                   (Sport Business) 

           ความหมาย  ความสําคัญของธุรกจิการกฬีา  ลักษณะ  ประเภทและการดาํเนนิงาน 

ธุรกิจการกีฬา  องคประกอบและประเภทกจิการกีฬา  การวางแผน  การจัดองคการ   

การสั่งงานและการจัดงบประมาณ  พระราชบัญญัตแิละกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   

   รูปแบบของธุรกจิการกฬีา  การตลาดและการดาํเนนิงานธุรกจิการกฬีา  การดาํเนนิงาน 

   และการประชาสัมพันธธุรกจิการกฬีา 

         Senses and significance of exercise for sport business, features; kinds; 

management of sport business; components and types of sport business; preparation; 

organization management; tasks; budget management, Acts and laws relevant to sport 

business; marketing; running and advertising sport business 
 

1103703        การจัดการกฬีากอลฟ                                                      2(1-2-3) 

                   (Golf Management) 

          ความหมาย  แนวคิดและหลักการบรหิารจัดการกฬีากอลฟ  กฬีากอลฟเพ่ือสุขภาพ 

กฬีากอลฟเพ่ือความเปนเลศิ  หลกัวิทยาศาสตรในการฝกกฬีากอลฟ  อุปกรณ  สถานท่ี 

   การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนในการบรหิารจัดการกฬีา 

   กอลฟ  การดาํเนนิงานการจัดการกีฬากอลฟในรูปแบบตาง ๆ บทบาทและหนาท่ีของ 

   บุคลากรที่เกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการประชาสัมพันธ 

Senses, concepts and principles of golf management, golf for health, to become 

excellence in golf, scientific principles of golf practice; golf equipments; location for golf 

teaching and training, golf competition, preparation for golf management, types of golf 

tournament, roles and responsibility of marketing personnel, running and advertising 

golf business 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1103704        การจดัการกฬีาเทนนสิ                                                     2(1-2-3) 

                    (Tennis Management) 

        ความหมาย  แนวคิดและหลักการบริหารจัดการกฬีาเทนนสิ  กีฬาเทนนสิเพ่ือ 

สุขภาพ  กีฬาเทนนิสเพ่ือความเปนเลิศ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬาเทนนิส   

อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนในการ 

บริหารจัดการกีฬาเทนนิส  การดาํเนินงานการจัดการกีฬาเทนนิสในรูปแบบตาง ๆ   

บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการ 

ประชาสัมพันธ 

         Senses, concepts and principles of tennis management, tennis for health, to  

become excellence in tennis, scientific principles of tennis practice; tennis equipments; 

location for tennis teaching and training, tennis competition, preparation for tennis 

management, types of tennis tournament, roles and responsibility of marketing 

personnel, running and advertising tennis business 
 

1103705       การจัดการกีฬามวยไทย                                                  2(1-2-3) 

                   (Thai Boxing Management) 

                              ความหมาย  แนวคิดและหลกัการบรหิารจัดการกฬีามวยไทย  กฬีามวยไทยเพ่ือ 

สุขภาพ  กีฬามวยไทยเพ่ือความเปนเลศิ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬามวยไทย   

อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนในการ 

บริหารจัดการกีฬามวยไทย  การดําเนินงานการจัดการกีฬามวยไทยในรูปแบบตาง ๆ   

บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการ 

ประชาสัมพันธ 

         Senses, concepts and principles of Thai boxing management, Thai boxing for 

health, to become excellence in Thai boxing, scientific principles of Thai boxing 

practice; Thai boxing equipments; location for Thai boxing teaching and training, Thai 

boxing competition, preparation for Thai boxing management, types of Thai boxing 

tournament, roles and responsibility of marketing personnel, running and advertising 

Thai boxing business 
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1103706         การจดัการกีฬามวยสากล                                              2(1-2-3) 

                    (Boxing  Management) 

        ความหมาย  แนวคดิและหลักการบรหิารจัดการกฬีามวยสากล  กฬีามวยสากล 

เพ่ือสุขภาพ  กีฬามวยสากลเพื่อความเปนเลศิ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬามวย 

สากล  อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจดัการแขงขัน  การวางแผน 

ในการบรหิารจัดการกฬีามวยสากล  การดําเนนิงานการจัดการกฬีามวยสากลในรูปแบบ 

ตาง ๆ บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรที่เกี่ยวของกบัการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิ 

และการประชาสัมพันธ 

        Senses, concepts and principles of boxing management, boxing for health,  

to become excellence in boxing, scientific principles of boxing practice; boxing 

equipments; location for boxing teaching and training, boxing competition, 

preparation for boxing management, types of boxing tournament, roles and 

responsibility of marketing personnel, running and advertising boxing business 
 

1103708        การจัดการกฬีาเทควันโด                                                 2(1-2-3) 

                   (Taekwondo Management) 

          ความหมาย  แนวคิดและหลกัการบรหิารจัดการกฬีาเทควันโด  กฬีาเทควัน 

โดเพ่ือสุขภาพ  กฬีาเทควันโดเพ่ือความเปนเลศิ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกฬีาเทควัน 

โด  อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนใน 

การบรหิารจัดการกฬีาเทควันโด  การดาํเนนิงานการจัดการกฬีาเทควันโดในรูปแบบ 

ตางๆ  บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรที่เกี่ยวของกบัการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิ 

และการประชาสัมพันธ 

           Senses, concepts and principles of Taekwondo management, Taekwondo for 

health, to become excellence in Taekwondo, scientific principles of Taekwondo practice; 

Taekwondo equipments; location for Taekwondo teaching and training, Taekwondo 

competition, preparation for Taekwondo management, types of Taekwondo tournament, 

roles and responsibility of marketing personnel, running and advertising Taekwondo 

business 
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1103709        การจัดการกฬีาฟุตบอล                                                    2(1-2-3) 

                   (Football  Management) 

        ความหมาย  แนวคดิและหลักการบรหิารจัดการกฬีามวยฟุตบอล  กฬีาฟุตบอล 

เพ่ือสุขภาพ  กฬีาเทควนัโดเพื่อความเปนเลศิ  หลกัวิทยาศาสตรในการฝกกฬีาฟุตบอล   

อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนในการ 

บริหารจัดการกีฬาฟุตบอล  การดาํเนินงานการจัดการกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ   

บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการ 

ประชาสัมพันธ 

        Senses, concepts and principles of football management, football for health, to  

become excellence in football, scientific principles of football practice; football  

equipments; location for football teaching and training, football match, preparation  

for football management, types of football tournament, roles and responsibility of  

marketing personnel, running and advertising football business 

 

1103710         การจัดการกีฬาบาสเกตบอล                                               2(1-2-3) 

                    (Basketball  Management) 

           ความหมาย  แนวคิดและหลกัการบรหิารจัดการกฬีาบาสเกตบอล  กฬีาบาสเกตบอล 

เพ่ือสุขภาพ  กฬีาบาสเกตบอลเพ่ือความเปนเลศิ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกฬีาบาสเกต 

บอล  อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนใน 

การบรหิารจัดการกีฬาบาสเกตบอล  การดําเนนิงานการจัดการกีฬาบาสเกตบอลใน 

รูปแบบตาง ๆ บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการ 

ธุรกจิและการประชาสัมพันธ 

Senses, concepts and principles of basketball management, basketball for health, to 

become excellence in basketball, scientific principles of basketball practice; basketball 

equipments; location for basketball teaching and training, basketball match, 

preparation for basketball management, types of basketball tournament, roles and 

responsibility of marketing personnel, running and advertising basketball business 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1103711        การจัดการกีฬาวอลเลยบอล                                            2(1-2-3) 

                  (Volleyball  Management) 

           ความหมาย  แนวคิดและหลกัการบรหิารจัดการกฬีาวอลเลยบอล   กฬีาวอลเลยบอล    

 เพ่ือสุขภาพ  กฬีาวอลเลยบอลเพือ่ความเปนเลศิ  หลกัวทิยาศาสตรในการฝกกฬีาวอลเลย 

 บอล  อุปกรณ  สถานท่ี  การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขนั  การวางแผนใน 

 การบรหิารจัดการกฬีาวอลเลยบอล  การดาํเนนิงานการจัดการกฬีาวอลเลยในรูปแบบตาง ๆ    

 บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการ 

 ประชาสัมพันธ 

        Senses, concepts and principles of volleyball management, volleyball for health,  

to become excellence in volleyball, scientific principles of volleyball practice; volleyball 

equipments; location for volleyball teaching and training, volleyball match, preparation 

for volleyball management, types of volleyball tournament, roles and responsibility of 

marketing personnel, running and advertising volleyball business 
 

1103712       การจดัการกรฑีา                                                           2(1-2-3) 

                  (Track and Field Management) 

        ความหมาย  แนวคิดและหลกัการบรหิารจัดการกฬีากรฑีา  กฬีากรฑีาเพ่ือสุขภาพ   

กฬีากรฑีาเพื่อความเปนเลศิ  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกฬีากรฑีา  อุปกรณ  สถานท่ี   

การสอนและการฝกอบรม  การจัดการแขงขัน  การวางแผนในการบรหิารจัดการกฬีา 

กรีฑา  การดําเนินงานการจัดการกีฬากรีฑาในรูปแบบตาง ๆ บทบาทและหนาท่ีของ 

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการตลาด  การดาํเนนิการธุรกจิและการประชาสัมพันธ 

        Senses, concepts and principles of track and field management, track and field for 

health, to become excellence in track and field, scientific principles of track and field 

practice; track and field equipments; location for track and field teaching and training, 

track and field racing, preparation for track and field management, types of track and 

field competition, roles and responsibility of marketing personnel, running and advertising 

track and field business 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
                

1104101        การบรหิารจัดการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางกายผูสูงอาย ุ           2(1-2-3) 

                   (Elderly Rehabilitation Management) 

         ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย  เปลี่ยนแปลงทางดานกาย 

ภาคศาสตร และสรีระวิทยาของผูสูงอายุ  ความบกพรองในการทํางานของรางกาย   

การแกไข  ปรับปรุงและสงเสรมิสมรรถภาพทางกาย  การจัดตัง้เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพ 

ทางกายตลอดจน  การใชเครื่องมอืและอุปกรณตาง ๆ มาฟนฟูสมรรถภาพทางกาย 

ของผูสูงอายุ 

         Basic principles on physical rehabilitation; physical changes; anatomy and 

elderly physiology, physical impairment; remedy; recovery and enhancement of 

physical ability, rehabilitation organizing; utilities and instruments for elderly 

rehabilitation 

           

                    6)  กลุมผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกฬีา 
 

1104201        การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬากรฑีา              2(1-2-3) 

                   (Track and Field  Coaching; Refereeing; and officiating) 

            หลักการและเทคนคิในการฝกกรฑีา  วิธกีารฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา  การฝก 

 สมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน  การประเมิน 

 และ แกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน  หลักการจัดการ 

 แขงขัน   การเปนผูตัดสนิและเจาหนาท่ีกรฑีา  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก   

 เจาหนาท่ีและผู บรหิารงานกฬีา 

       Principles and techniques of track-and-field training, athlete selecting principles,  

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete  

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament  

organizing principle, track-and-field refereeing and officiating, ethics and moralities of  

coach; officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104202     การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬายมินาสติก        2(1-2-3) 

                (Gymnastics Coaching; Refereeing; and officiating) 

            หลักการฝกกฬีายมินาสตกิ  วธีิการฝกเพ่ือพฒันาทักษะและกลยุทธในการแขงขัน   

 การฝกสมรรถภาพทางกาย  การใชจติวทิยาในการฝกซอมและการแขงขัน  การประเมินและ 

 แกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนในการแขงขัน  การจดัการแขงขัน   

 การเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสนิ  จรรยบรรณและคุณธรรมของผูฝกสอน  เจาหนาท่ีและผูตดัสนิ 

                                Principles and techniques of gymnastics training, skills development and competing 

strategies, physical and mental capability training, psychology in training and competing, 

athlete evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, 

tournament organizing principle, refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; 

officer; and referee 

 

1104203   การเปนผูฝกสอน  ผูตดัสินและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมนิตัน          2(1-2-3) 

              (Badminton  Coaching; Refereeing;  and  Officiating) 

           หลักการและเทคนิคในการฝกแบดมินตัน  วธิกีารฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวทิยาในการฝกซอมและแขงขัน  การประเมนิ 

และแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขนั  หลักการจัดการ 

แขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีแบดมินตัน  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก   

เจาหนาท่ีและผูบรหิารงานกฬีา 

            Principles and techniques of badminton training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, badminton refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; 

officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1104204       การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทเบลิเทนนสิ        2(1-2-3) 

                  (Table Tennis Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

          หลกัการและเทคนคิในการฝกเทเบิลเทนนสิ  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนกักฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน  การประเมิน 

และแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขนั  หลักการจัดการ 

แขงขัน  การเปนผูตดัสนิและเจาหนาท่ีเทเบิลเทนนสิ  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก   

เจาหนาท่ีและผูบรหิารงานกีฬา 

          Principles and techniques of table tennis training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, table tennis refereeing and officiating, ethics and moralities of 

coach; officer; and executive 

 

1104205      การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวายนํ้า                  2(1-2-3) 

                  (Swimming  Coaching; Refereeing;   and officiating) 

          หลกัการและเทคนคิในการฝกวายน้าํ  วิธกีารฝกหลกัการคัดเลอืกนกักฬีา การฝก 

สมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขนั การประเมินและ 

แกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมทีมและการวางแผนการแขงขัน  หลักการจัดการ 

แขงขัน  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาท่ีวายน้าํ  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ี 

และผูบรหิารงานกฬีา 
 

      Principles and techniques of swimming training, athlete selecting principles, physical 

and mental capability training, psychology in training and competing, athlete evaluation 

and improvement, team preparation and tournament planning, tournament organizing 

principle, swimming refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; officer; 

and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104206     การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทนนสิ             2(1-2-3) 

                  (Tennis Coaching; Refereeing; and officiating) 

          หลกัการและเทคนคิในการฝกวายน้ํา  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา  การ 

ฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน  การประเมิน 

และแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขนั  หลักการจัดการ 

แขงขัน  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาท่ีเทคนคิจรรยาบรรณและคณุธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ี 

และผูบรหิารงานกฬีา 
 

         Principles and techniques of tennis training, athlete selecting principles, physical and 

mental capability training, psychology in training and competing, athlete evaluation 

and improvement, team preparation and tournament planning, tournament organizing 

principle, tennis refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; officer; and 

executive 

 

1104207      การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยสากล        2(1-2-3) 

                 (Boxing Coaching; Refereeing; and officiating) 

         หลักการและเทคนิคในการฝกมวยสากล  วิธีการฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน  การประเมิน 

และแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขนั  หลักการจัดการ 

แขงขัน  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาท่ีมวยสากลจรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ี 

และผูบรหิารงานกฬีา 
 

                            Principles and techniques of boxing training, athlete selecting principles, physical  

and mental capability training, psychology in training and competing, athlete evaluation and 

improvement, team preparation and tournament planning, tournament organizing principle, 

boxing refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104208         การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสนิและการเปนเจาหนาท่ีมกีีฬามวยไทย      2(1-2-3) 

                     (Thai Boxing Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

        หลักการและเทคนคิในการฝกมวยไทย  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีาการเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่มวยไทย  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารงานกฬีา 
 

                             Principles and techniques of Thai boxing training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, Thai boxing refereeing and officiating, ethics and moralities of 

coach; officer; and executive 

 

1104209        การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทควันโด       2(1-2-3) 

                   (Taekwondo Coaching; Refereeing;  and Officiating ) 

        หลักการและเทคนคิในการฝกเทควันโด  วิธกีารฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา  

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจิตวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

การประเมินและแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาที่เทควันโด  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารงานกฬีา 
 

                             Principles and techniques of taekwondo training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, taekwondo refereeing and officiating, ethics and moralities of 

coach; officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104210        การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตบอล          2(1-2-3) 

                   (Soccer Coaching; Refereeing; and Officiating) 

       หลักการและเทคนิคในการฝกฟุตบอล  วิธีการฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจิตวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีฟุตบอลจรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของฝกเจาหนาท่ีและผูบรหิารงานกฬีา 
 

                           Principles and techniques of football training, athlete selecting principles, physical  

and mental capability training, psychology in training and competing, athlete evaluation 

and improvement, team preparation and tournament planning, tournament organizing 

principle, football refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; officer;   

and executive 

 

1104211      การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่กีฬารักบี้ฟุตบอล      2(1-2-3) 

                  (Rugby Football Coaching; Refereeing; and Officiating) 

         หลักการและเทคนคิในการฝกรักบี้ฟุตบอล  วิธกีารฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน  การ 

ประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาที่รักบ้ีฟุตบอล  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารการกฬีา 
 

                             Principles and techniques of rugby training, athlete selecting principles, physical 

and mental capability training, psychology in training and competing, athlete evaluation 

and improvement, team preparation and tournament planning, tournament organizing 

principle, rugby refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; officer; and 

executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104212         การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาบาสเกตบอล     2(1-2-3) 

                    (Basketball Coaching; Refereeing; and Officiating) 

        หลักการและเทคนคิในการฝกบาสเกตบอล  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจติใจ  การใชจติวทิยาในการฝกซอมและแขงขัน  การ 

ประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาที่บาสเกตบอล  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารการกฬีา 
 

        Principles and techniques of basketball training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, basketball refereeing and officiating, ethics and moralities of 

coach; officer; and executive 

 

1104213         การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล                        2(1-2-3) 

                     (Volleyball Coaching; Refereeing; and Officiating) 

        หลักการและเทคนคิในการฝกวอลเลยบอล  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจิตวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาที่วอลเลยบอล  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารการกฬีา 

        Principles and techniques of volleyball training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, volleyball refereeing and officiating, ethics and moralities of  

coach; officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1104214         การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาตะกรอ         2(1-2-3) 

                     (Takraw Coaching; Refereeing; and Officiating) 

         หลักการและเทคนิคในการฝกตะกรอ  วิธีการฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจิตวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีตะกรอ  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบรหิารการกฬีา 
 

          Principles and techniques of Takraw training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, Takraw refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; 

officer; and executive 

 

1104215       การเปนผูฝกสอน  ผูตัดสนิและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตซอล         2(1-2-3) 

                  (Futsal Coaching; Refereeing;  and Officiating) 

         หลักการและเทคนคิในการฝกฟุตซอล  วธีิการฝกหลกัการคัดเลอืกนักกฬีา   

การฝกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใชจติวิทยาในการฝกซอมและแขงขัน   

ารประเมนิและแกไขจุดออนของนกักฬีา  การเตรยีมทีมและการวางแผนการแขงขัน   

หลักการจัดการแขงขนั  การเปนผูตัดสนิและเจาหนาที่ฟุตซอล  จรรยาบรรณและ 

คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาที่และผูบรหิารการกฬีา 

         Principles and techniques of futsal training, athlete selecting principles, 

physical and mental capability training, psychology in training and competing, athlete 

evaluation and improvement, team preparation and tournament planning, tournament 

organizing principle, futsal refereeing and officiating, ethics and moralities of coach; 

officer; and executive 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                 2.2.2  วชิาการสอนพลศกึษา 
 

1104301    พฤติกรรมการสอนวชิาพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา               3(2-2-5) 

                (Teaching Behavior on Physical Education in  Primary Education Level) 

             จุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรยีน  หลักสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  สาระและ 

มาตรฐานการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา  เทคนคิการสอน  การเตรยีมการสอน  สื่อการ 

เรยีน  การวัดและการประเมินผล  การปฏิบัตกิารสอน  การฝกปฏบัิตกิารจัดกจิกรรมเสรมิ 

นอกชัน้เรยีนในระดับประถมศกึษา 
 

             Objectives, contents, study time ratio, basic education curriculum, learning  

standard of health education and physical education, teaching techniques, teaching  

preparation, teaching materials, measurement and evaluation, teaching performance,  

additional activities outside the classroom in primary education level 

 

1104302     พฤติกรรมการสอนวชิาพลศกึษาในระดบัมัธยมศกึษา               3(2-2-5) 

               (Teaching Behavior on Physical Education in  Primary Secondary Level) 

            จุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรยีน  หลกัสตูรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  สาระและ 

มาตรฐานการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา  เทคนคิการสอน  การเตรยีมการสอน  สื่อการ 

เรยีน  การวัดและการประเมินผล  การปฏิบัตกิารสอน  การฝกปฏบัิติการจัดกจิกรรมเสรมิ 

นอกชัน้เรยีนในระดับมัธยมศกึษา 
 

                           Objectives, contents, study time ratio, basic education curriculum, learning 

standard of health education and physical education, teaching techniques, teaching 

preparation, teaching materials, measurement and evaluation, teaching performance, 

additional activities outside the classroom in secondary education level 



 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2.2.1 วชิาเลอืก 
 

1102104      กระบี่กระบอง                                                          2(1-2-3) 

                 (Sword and Poles Fighting) 

         ประวตั ิ ประโยชนของกฬีากระบีก่ระบอง  ประเพณกีารแสดง  การถวายบังคม   

ข้ึนพรหม  รําลดลอ  ตลีูกไม  ตแีสดง  ตลีูกไมตาง ๆ ในการตอสูและการแขงขัน  การ 

ปลูกฝงความรูความเขาใจและทัศนคตทิี่มีตอศลิปะการตอสูของไทย  การรกัษาอุปกรณ 
 

 Sword and Poles Fighting history, usefulness of Sword and Poles Fighting,  

showing, obeisance, playing respect, kheunprom, perform a ballet in lodlor, kind of  

croquet in fighting and competition, instilling of knowledge, understanding and attitude  

toward Sword and Poles Fighting arts, equipment maintenance 

 

1103402      วายนํ้า                                                                     2(1-2-3) 

                  (Swimming) 

          หลกัการฝก  ข้ันตอนและวิธีการฝกทักษะวายน้าํประเภทตาง ๆ เทคนคิในการ 

ฝกซอม  วธีิการสอน  การฝกสมรรถภาพทางกาย  กตกิาและมารยาทในการแขงขันการ 

รักษาอุปกรณ 
 

                   Training principles, basic swimming skills, swimming techniques, method 

teaching, physical fitness training, playing rules and manners in competition, equipment 

maintenance 


