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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

             แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวถึง

การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ พบว่าอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอยู่ในเกณฑด์ี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสงู ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้าง

รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม 

ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเช่ือมโยงเศรษฐกิจใน

ประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกจิกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการ

ลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบ

เศรษฐกจิไทยแต่ภาวะเศรษฐกจิโลกที่ตกต ่าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของ

การลงทุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรกต็าม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความ

อ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้าง

พ้ืนฐานกฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ อต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ 

            แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 จัดท าขึ้ น
ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 และ
สอดคล้องเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ .ศ .2552 – 2559) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธกิารในระยะที่ผ่านมา ซ่ึงพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัด
การศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติม ในด้านประสิทธิภาพ จากกรอบทศิทาง นโยบายและสภาพดังกล่าวน ามาสู่
การก าหนดเป็นประเดน็ยุทธศาสตร์ 5 ประเดน็ ที่ครอบคลุมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน 
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

             คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักในการเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจ ตลอดจนกรอบนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติดังมรากล่าวมาข้างต้น จึงน ามา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาบัณฑติสาขาวิชาพลศึกษาในคร้ังน้ี 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

            ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุ

เพ่ิมขึ้ น วัยเดก็และวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพ
การศึกษาและระดับสติปัญญาของเดก็ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต ่า ประชาชน
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ได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้ นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  ความเหล่ือมล ้าทางรายได้ของ
ประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมข้ึนของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน แต่
คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

        นอกจากน้ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ครุ

สภาเป็นสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ก  าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาพ.ศ. 2548 ซ่ึงคุรุสภาก าหนดข้อบังคับ ประกอบด้วย 

มาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ เพ่ือก าหนดความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ก าหนดการปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีคุณภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เพ่ือก าหนดแนวทางการ

ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา  อันจะน ามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่

วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่ จะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษาซ่ึง

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือ

เข้าสู่อาชีพดังกล่าวอนัจะเป็นหลักประกนัที่ดีต่อการศึกษาของชาติต่อไป  
        จากปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง

พิจารณาที่จะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

         การจัดการศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วน้ี จึง

จ าเป็นต้องเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือให้สามารถผลิตครูและบุคลากรทางพลศึกษาที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบสนองพัฒนาการของ

ประเทศ 

         การผลิตครูและบุคลากรทางพลศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศน้ันได้ยังค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซ่ึงก าหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด 

กบั 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และในหมวด 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 

บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาโดยยึดหลักการผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางพลศึกษาควรมีสมรรถนะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะ

กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง มี

การบูรณาการความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆที่เอื้ออ านวยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ

ร่วมมือกับ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้สามารถท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น า

ด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะด าเนินการตามพันธ

กิจของสถาบันคือ การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 

การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างสมรรถนะของ

นิสิตและบุคลากรให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เป็นผู้มี “ทกัษะสื่อสาร” ซ่ึง

หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถใน การใช้ ICT (Information Communication 

Technology) เพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู"  

  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางพล

ศึกษา เพ่ือประกอบวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในสถานศึกษาและในชุมชน จึงมีความ

จ าเป็นมในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทนัสมัย รู้เท่าทันสถานการณ์

ติดตามและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับ

การปฏรูิปทางการศึกษาที่เกิดข้ึน เป็นหลักสตูรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่ม

ลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาประเทศได้ เป็นไปตามปรัชญาและพันธกจิของสถาบันอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ดังที่กล่าวมา และสอดคล้องกับมาตราที่ 52 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต 

การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็น

วิชาชีพช้ันสงู  

  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นครูและบุคลากรทางพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่พึงของการจัด

การศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เช่ือว่า  “การศึกษา 

คือความเจริญงอกงาม” 
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13. ความสมัพนัธ ์(ถา้ม)ี กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

  นิสติเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนราย

วิชาเอกจากคณะพลศึกษา และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการใน

หมวดต่าง ๆดังน้ี  
 13.1 ความสัมพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ การจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษา เป็นหลักสตูรบูรณาการมี

ความสัมพันธก์บักลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี  

13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย 

ความรับผิดชอบของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

- วิชาเฉพาะวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ โดยความรับผิดชอบ 

ของคณะศึกษาศาสตร์  

- วิชาเอกพลศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกติ โดยความรับผิดชอบ 

ของคณะพลศึกษา  

13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ นิสติสามารถ 

เลือกเรียน รายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี จากทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรระดับปริญญาตรี  

 13.2 การบริหารจัดการ  

  การบริหารจัดการกระบวนการหลักสตูร คณะพลศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน และนิสติ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผลการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
 ครูพลศึกษา เสริมสร้างกฬีา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้น าสงัคม 

1.2 ความส าคญั 

 ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้าง

คน สร้างความรู้ เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤต

โลก  โดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือ

พร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและโลก 

 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถ

จัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด 

ร่วมใจ ร่วมท า กับคนในชุมชน ในสังคม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการ

เรียนรู้ที่เท่าเทยีมกัน อย่างเตม็ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสงัคมอย่าง

มีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและ

คุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรน้ีจ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน

และสงัคม สอดคล้องกบันโยบายและแผนการศึกษาชาติ 

 ในส่วนสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ที่ปรากฏในหลักสตูรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 ระบุว่า สขุศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสขุภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือ
การด ารงสขุภาพ การสร้างเสริมสขุภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้
ย่ังยืน โดย  

 พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม 
และกฬีาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพและกฬีา 

1.3 วตัถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ 

มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาชีพครูและบุคลากรทางพลศึกษา 

มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้พล

ศึกษาที่มีประสทิธภิาพ 

2. มีความสามารถในการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยประยุกต์หลักการและ 

ทฤษฎีทางพลศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ และบริบททางสงัคม 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยกจิกรรมกฬีา การออกก าลังกาย 

และนันทนาการ 

4. มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความศัทธาในวิชาชีพ 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏบิตักิารวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏบิตักิารวิชาชีพ

ระหว่างเรียน 

 

 

1.2 จัดการปฏบิตักิารสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับ

การปฏบิตักิารวิชาชีพระหว่างเรียน 

1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.2.1  การปฏบิตักิารสอนใน

สถานศึกษาที่มคุีณสมบตัติามที่คุรุ

สภาก าหนดเป็นเวลา 1 ปี 

1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ปฏบิตักิารสอนในสาขาวชิาเฉพาะ 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

2.1 จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพคร ู

2.1.1 คณะกรรมการบริหารกจิกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู

2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพครตูลอดหลักสตูร 

2.1.3 คู่มอืการจัดกจิกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชพีคร ู

2.1.4 การประเมนิและตดิตามผล

การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชพีคร ู

2.1.5 สมุดบนัทกึผลการพัฒนา 

คุณลักษณะทางวิชาชพีครตูลอด

หลักสตูร 

3. การพัฒนาหลักสตูรและการสอน

ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1 ประเมนิและพัฒนาหลักสตูร

ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็น

ฐาน 

 

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนที่

เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 

3.3  พัฒนารปูแบบการสอนที่เน้น

ผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.1 มกีารประเมนิหลักสตูรที่เน้น

ผลการเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.2 มกีารประเมนิและตดิตามผล

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2.1 จัดโครงการอบรม/สมัมนา/

ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้นผลการ

เรียนรู้ เป็นฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารปูแบบ

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

4. การปรับปรงุหลักสตูรให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ 

ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2 พัฒนาหลักสตูรโดยมพ้ืีนฐาน

จากหลักสตูรสากลและพ้ืนฐานของ

สงัคมไทย 

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2.1 เอกสารการปรับปรงุ

หลักสตูร 

4.2.2 รายงานวิจัย 

4.2.3 รายงานผลการประเมนิ

หลักสตูร 

5. การปรับปรงุหลักสตูร                     

ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและตามความต้องการของ

สงัคม 

5.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาและความต้องการของ

สงัคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมนิการ 

ใช้หลักสตูร 

5.1.2 รายงานผลการศึกษาความ 

พึงพอใจของบณัฑติ 

5.1.3 ผลการส ารวจความต้องการ 

ของศิษยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่า คร ู

บุคลากรทางการศึกษา 

5.1.4 การประเมนิจากหน่วยงาน 

ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรงุสถานที่ สื่อการ 

เรียนการสอนให้มคีวามเหมาะสม 

มคีวามทนัสมยั 

6.1 ปรับปรงุสถานที่ สื่อให้

เหมาะสม 

6.1.1   ห้องเรียน ห้องประชุม และ

สื่อการเรียนการสอนได้รับการ

ปรับปรงุมคีวามเหมาะสมและ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

เพียงพอ 

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์                

ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน 

ให้มทีนัสมยั เพ่ิมพนู 

ประสบการณใ์ห้หลากหลายและ 

ลุ่มลึก 

7.2 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ

เพ่ิมพูนประสบการณค์วามรู้โดย

การศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม 

ประชุมสมัมนา ท าวจิัยและการ

เผยแพร่ความรู้ผลงานหรือแนวคดิ

โดยการบริการวิชาการแก่สงัคม 

7.2.1 ปริมาณการศึกษา อบรม  

ประชุมสมัมนา ศึกษาต่อของอาจารย์ 

7.2.2 ปริมาณการบริการทาง 

วิชาการ งานวิจัย และการท าผลงาน    

วิชาการในลักษณะต่างๆของ   

อาจารย ์

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะ 

กรรมการบริหารหลักสตูร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   

ภาคต้น  เดือนมถุินายน – ตุลาคม 

ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

(ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ืองการเปิดเรียน) 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาและการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่าจากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งน้ี โดยให้เป็นไปตามมติของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรสาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู  

3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกบัวิชาชีพครู 
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การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

1) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑก์ารคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ เช่นโครงการบัณฑติ 

คณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศฯ โครงการนักกีฬา  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 3)  ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครูในระดับดี 

 4)  ผ่านการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัความเป็นครู 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีพบปัญหานิสิตมีพ้ืนฐานด้านความรู้และทักษะด้านวิชาการ 

ทกัษะปฏบัิติการเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาลใจ และ

ความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพครูสขุศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงมีหน้าที่ส าคัญในการสร้างสขุภาพ

แก่ทรัพยากรเยาวชนของชาติโยเฉพาะในสถานศึกษา 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) จัดกระบวนการหลักสูตรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครู และรายวิชาเอกพลศึกษา
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูแก่นิสติเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักรู้ใน วิชาชีพครูพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาการ และทักษะ

ปฏบัิติการเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูพลศึกษา 

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ ำนวน
นิสิต 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชัน้ปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชัน้ปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชัน้ปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชัน้ปีที่ 4 - - - 80 80 

ชัน้ปีที่ 5 - - - - 80 

คาดวา่ 
จะส าเร็จ
การศกึษา 

- - - - 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณของสาขาวิชา คณะพลศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ 

ค่าใชจ่้ายในการจัดการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  

 1. หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   บาท  

 ภาค

การศึกษา   รวม  

 1.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนที่คณะฯ อื่นจัดให้    1,700           10  17,000  

1.2 ค่าตอบแทนผู้สอน     2,000      10  20,000  

       (อาจารย์พิเศษ/อาจารย์ชาวต่างชาติ/วิทยากร)  

   
 1.3 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  2,200         10     22,000  

      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัหนังสือ/วารสารตลอดหลักสตูร  

   
 1.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาดูงาน  1,500   10    15,000  

 1.5 ค่าครุภัณฑแ์ละค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์    1,450          10  14,500  

 1.6 ค่าใช้สอยส่วนกลาง   1,500  10      15,000  

     (ค่าสาธารณปูโภค/ค่าซ่อมบ ารุงอาคาร/  

   
      ค่าซ่อมบ ารุงอาคาร/ค่าพัฒนาบุคลากร/ ค่าเช้ือเพลิง 

   
      /ค่าถ่ายเอกสาร,ท าความสะอาด, ค่าจ้างอื่น ๆ) 

   
 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน  

  

103,500  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน/ภาค  

  

10,350  

 2. ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง   บาท  

 ภาค

การศึกษา   รวม  

     2.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/ภาคเรียน X 10)  

  

 9,500  

     2.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (300 บาท/ภาคเรียน X 10)  

  

 3,000  

     2.3 ค่าบ ารุงกองทุนห้องสมุด (400 บาท/ภาคเรียน X 10)  

  

 4,000  

     2.4 ค่าธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสติ (350บาท/ภาคเรียน X 10)  

  

     3,500  

     2.5 ค่าบ ารุงกองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/ภาคเรียน X 10)  

  

 6,500  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน/10 ภาคเรียน  

  

1,590,000  

 ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน  

  

    26,500  

       ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร  

  

130,000  

        ค่าธรรมเนยีมต่อภาคการศึกษา  

  

 13,000  

หมายเหตุ    ส าหรับนิสิตต่างชาติ ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ  โดยเลือก

จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังน้ี  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชา

ศิลปศาสตร์ 

1.1  กลุ่มวิชาภาษา 

ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  ดังน้ี 

 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกติ ดังน้ี 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

SWU 111                  Thai for Communication  

  

1.1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จาก

รายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I   

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

มศว 137 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

มศว 138 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  
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                    1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

 ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy  

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 

 

                       1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ  ดังน้ี 

        1.3.1 วิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกติ  ดังน้ี  

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 251 มนุษย์กบัสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

       1.3.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  จากรายวิชา

ต่อไปนี้  

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  
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มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society  

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics  

มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

มศว 373 ภมูิลักษณ์ชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

มศว 374 สมัมาชีพเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน  3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  
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2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกติ  ดังน้ี 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกติ  ดังน้ี 

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ก าหนดให้เรียน 49 หน่วยกติ  ดังน้ี 

ศษ 111 

ED 111   

จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

Consciousness and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) 

ศษ 201  

ED 201 

ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้       

English Language for Learning Development 

3(2-2-5) 

ศษ 211  

ED 211    

กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

Educational Paradigms  

3(2-2-5) 

ศษ 241  

ED 241 

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู     

Human Learning and Psychology for Teachers  

3(2-2-5) 

ศษ 281  

 

ED 281 

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษา 

Media, Innovation and Information Technology Design and Development  

for Educational Communication 

3(2-2-5) 

ศษ 321  

ED 321 

วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสูตร   

Methodologies for Curriculum Development 

3(2-2-5) 

ศษ 331 

ED 331    

วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  

Methodologies for Learning Managment 

3(2-2-5) 

ศษ 332  

ED 332 

การศึกษาพิเศษ    

Special Education  

3(2-2-5) 

ศษ 391   

ED 391 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    

Practicum in the Profession of Teaching I 

2(0-4-2) 

ศษ 451  

ED 451 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา     

Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ศษ 461   

ED 461   

การบริหารและการจัดการการศึกษา       

Education Administration and Management 

3(2-2-5) 

ศษ 471  

ED 471 

การวิจัยทางการศึกษา   

Educational Research  

3(2-2-5) 

ศษ 491  

ED 491 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    

Practicum in the Profession of Teaching  II 

2(0-4-2) 

ศษ 591  

ED 591 

การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1   

Internship in Education I 

6(1-12-5) 
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ศษ 592  

ED 592 

การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   

Internship in Education  II 

 

6(0-12-6) 

                             2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากรายวิชา 

ต่อไปนี้  

ศษ 212 

ED 212 

ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities  

2(1-2-3) 

ศษ 301  

ED 301 

ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้        

Thai Language for Learning Development 

2(1-2-3) 

ศษ 311 

ED 311 

จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง   

Social and Political Consciousness and Participation 

2(1-2-3) 

ศษ 312  

ED 312 

การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค       

Negotiating and Consumer Culture   

2(1-2-3) 

ศษ 313  

ED 313 

งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน    

Voluntary Work and Youth Activities 

2(1-2-3) 

ศษ 314  

ED 314 

การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู      

Developing Higher Order Thinking Skills 

2(1-2-3) 

ศษ 322  

ED 322 

การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น  

Local Curriculum Development    

2(1-2-3) 

ศษ 333  

ED 333 

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย    

Non-formal and Informal Learning Management 

2(1-2-3) 

ศษ 334  

ED 334 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ    

Public Concern-Based Learning 

2(1-2-3) 

ศษ 335  

ED 335 

การศึกษาปฐมวัย        

Early Childhood Education 

2(1-2-3) 

ศษ 336  

ED 336 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  

Creativity Development of  Learners  

2(1-2-3) 

ศษ 337  

ED 337 

การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย      

Rearing of Young Children 

2(1-2-3) 

ศษ 338 

ED 338 

การมัธยมศึกษา   

Secondary Education  

2(1-2-3) 

ศษ 339 

ED 339 

หลักการอาชีวศึกษา                                                                            

Principle in Vocational Education 

2(2-0-4) 

ศษ 341  

ED 341 

การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน    

Guidance for Self-Esteem Development 

2(1-2-3) 
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ศษ 361  

ED 361 

การประกนัคุณภาพการศึกษา     

Quality Assurance in Education 

2(1-2-3) 

ศษ 362 

ED 362 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน  

Education for Community Development 

2(1-2-3) 

ศษ 371  

ED 371 

สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา      

Introduction to Statistics in Education 

2(1-2-3) 

ศษ 381  

ED 381 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

Occupations and Technologies 

2(1-2-3) 

ศษ 431  

ED 431 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   

Development of Learning Resources and Learning Networks 

2(1-2-3) 

ศษ 452  

ED 452 

การประเมินหลักสตูรและการสอนเบ้ืองต้น     

Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

2(1-2-3) 

ศษ 453 

ED 453 

เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

2(1-2-3) 

ศษ 472 

ED 472 

การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 

Research for Learning Processes and Social Development 

2(1-2-3) 

 

2.  วิชาเอก   จ านวนไม่นอ้ยกว่า  82 หน่วยกิต   

2.1 วิชาแกนวิชาเอก   จ านวน  12 หน่วยกิต 

พลบ 101 

PEI 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

 

พลบ 102 

PEI 102 

สขุศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน  

Health and Physical Education in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

พลบ 103 

PEI 103 

ภาษาองักฤษในวิชาชีพสขุศึกษาและพลศึกษา  

Professional English for Health and Physical Education 

3(3-0-6) 

พลบ 401 

PEI 401 

สมัมนาสขุศึกษาและพลศึกษา     

Seminar in Health and Physical Education 

3(2-2-5) 

2.2  วิชาเอกพลศึกษา 60 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี จ านวนไม่นอ้ยกว่า  28 หน่วยกิต 

ทฤษฎีบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกติ 

พพล 101 

PPE 101 

ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

History and Philosophy of Physical Education 

3(3-0-6) 

พพล 203 

PPE 203 

วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว   

Kinesiology 

3(3-0-6) 
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พพล 204 

PPE 204 

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก     

Motor Learning and Development 

3(2-2-5) 

 

พพล 301  

PPE 301 

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   

Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

พพล 302 

PPE 302 

หลักสตูรพลศึกษา           

Physical Education Curriculums 

3(3-0-6) 

พพล 304 

PPE 304 

นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา 

Innovation Technology and Research in Physical Education 

3(2-2-5) 

พพล 402 

PPE 402 

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน  

Physical Education Administration and Management in  School 

3(3-0-6) 

 

พพล 403 

PPE 403 

สรีรวิทยาการออกก าลังกาย     

Exercise Physiology 

3(2-2-5) 

 

ทฤษฎีเลือก      จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต 

พพล 201 

PPE 201 

ลูกเสอื และยุวกาชาด 

Boy Scouts and theYouth Red Cross 

2(1-2-3) 

พพล 202 

PPE 202 

คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูพลศึกษา    

Morals and Ethics for Physical Education Teachers 

2(2-0-4) 

พพล 205  

PPE 205 

สขุสมรรถนะ      

Health Related Fitness 

2(2-0-4) 

พพล 206 

PPE 206 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ทางพลศึกษา 

Facilities and Equipment Management in Physical Education 

2(2-0-4) 

พพล 207 

PPE 207 

หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา                       

Principles of Sports Coaching 

2(2-0-4) 

พพล 303 

PPE 303 

พลศึกษาส าหรับคนพิการ     

Physical Education for the disabled 

2(1-2-3) 

พพล 305 

PPE 305 

การป้องกนัและการรักษาการบาดเจบ็ทางการกฬีา        

Prevention and Care of Sports Injuries 

2(1-2-3)  

พพล 306 

PPE 306 

การจัดการแข่งขันกฬีา      

Sports Competition Management 

2(2-0-4) 

พพล401 

PPE 401    

จิตวิทยาการกฬีา 

Sports Psychology 

2(2-0-4) 

พพล 404 

PPE 404 

การนิเทศพลศึกษา     

Physical Education Supervision 

2(2-0-4) 

พพล 405 

PPE 405 

กจิกรรมค่ายพักแรม      

Camping Activities 

2(1-2-3) 
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2.2.2 กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จ านวนไม่นอ้ยกว่า  26 หน่วยกิต 

- วิชากฬีาและกจิกรรมบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกติ 

พลท 111 

PET 111 

ว่ายน า้  1 

Swimming I 

1(1-1-1) 

พลท 131 

PET 131 

บาสเกตบอล 1 

Basketball I 

1(1-1-1) 

พลท 132 

PET 132 

ฟุตบอล 1 

Football I 

1(1-1-1) 

 

พลท 141  

PET 141 

วอลเลย์บอล 1 

Volleyball I 

1(1-1-1) 

 

พลท 151 

PET 151 

กรีฑา 1 

Athletics I 

1(1-1-1) 

พลท 152 

PET 152 

เทนนิส  

Tennis   

1(1-1-1) 

พลท 191 

PET 191 

ยิมนาสติก 1 

Gymnastics I 

1(1-1-1) 

พลท 223 

PET 223 

การเสริมสร้างร่างกาย 

Body Conditioning 

1(1-1-1) 

พลท 243 

PET 243 

ตะกร้อ  1 

Takraw I 

1(1-1-1) 

พลท 253 

PET 253 

แบดมินตัน  

Badminton  

1(1-1-1) 

พลท 254 

PET 254 

เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis  

1(1-1-1) 

พลท 261 

PET 261 

กระบ่ีกระบอง 

Sword and Pole Fighting 

1(1-1-1) 

พลท 262 

PET 262 

มวยไทย  

Muaythai  

1(1-1-1) 

พลท 265 

PET 265 

เกมเบด็เตลด็ 

Minor Games 

1(1-1-1) 

พลท 272  

PET 272 

กจิกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(1-1-1) 

พลท 373 

PET 373 

กฬีาลีลาศ 

Dance Sport 

1(1-1-1) 
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-วิชากฬีาและกจิกรรมเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกติ 

พลท 211 

PET 211 

ว่ายน า้ 2 

Swimming II 

1(1-1-1) 

พลท 212 

PET 212 

ด าน า้ 

Scuba Diving 

1(1-1-1) 

พลท 213 

PET 213 

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 

Life Saving and Water Safety 

1(1-1-1) 

พลท 221 

PET 221 

โยคะ 

Yoga 

1(1-1-1) 

พลท 222 

PET 222 

การฝึกด้วยน า้หนัก 

Weight Training 

1(1-1-1) 

พลท 224 

PET 224 

โบว์ล่ิง 

Bowling 

1(1-1-1) 

พลท 231 

PET 231 

บาสเกตบอล 2 

Basketball II 

1(1-1-1) 

พลท 232 

PET 232 

ฟุตบอล 2 

Football II 

1(1-1-1) 

พลท 234  

PET 234 

รักบ้ีฟุตบอล 1 

Rugby Football I 

1(1-1-1) 

พลท 241 

PET 241 

วอลเลย์บอล 2 

Volleyball II 

1(1-1-1) 

พลท 242 

PET 242 

ฟุตซอล 1 

Futsal I 

1(1-1-1) 

พลท 244 

PET 244 

แฮนด์บอล 1 

Handball I 

1(1-1-1) 

พลท 251 

PET 251 

กรีฑา 2 

Athletic II 

1(1-1-1) 

พลท 255 

PET 255 

กอล์ฟ  

Golf  

1(1-1-1) 

พลท 264 

PET 264 

กจิกรรมการละเล่นไทย 

Traditional Thai Games 

1(1-1-1) 

พลท 271 

PET 271 

แอโรบิกแดนซ์ 

Aerobic Dance 

1(1-1-1) 

พลท 273 

PET 273 

เต้นร าพ้ืนเมือง 

Folk Dance 

1(1-1-1) 
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พลท 281 

PET 281 

ยูโด 

Judo 

1(1-1-1) 

พลท 282 

PET 282 

เทควันโด 

Taekwondo 

1(1-1-1) 

พลท 283 

PET 283 

มวยสากล  

Boxing  

1(1-1-1) 

พลท 291 

PET 291 

ยิมนาสติก 2 

Gymnastics II 

1(1-1-1) 

พลท 293 

PET 293 

ยิมนาสติกลีลา 

Rhythmic Gymnastics 

1(1-1-1) 

พลท 294 

PET 294 

แอโรบิกยิมนาสติก 

Aerobic Gymnastics 

1(1-1-1) 

พลท 325 

PET 325 

จักรยานเพ่ือสขุภาพ 

Cycling for Health 

1(1-1-1) 

พลท 331 

PET 331 

ซอฟทบ์อล 

Softball 

1(1-1-1) 

พลท 334 

PET 334 

รักบ้ีฟุตบอล 2 

Rugby Football II 

1(1-1-1) 

พลท 342 

PET 342 

ฟุตซอล 2 

Futsal II 

1(1-1-1) 

พลท 343 

PET 343 

ตะกร้อ 2 

Takraw II 

1(1-1-1) 

พลท 344 

PET 344 

แฮนด์บอล 2 

Handball II 

1(1-1-1) 

พลท 351 

PET 351 

เปตอง 

Petanque 

1(1-1-1) 

พลท 381 

PET 381 

ไอคิโด 

Aikido 

1(1-1-1) 

พลท 411 

PET 411 

เรือพาย 

Rowing 

1(1-1-1) 

พลท 412 

PET 412 

เรือใบ 

Sailing 

1(1-1-1) 

พลท 421 

PET 421 

กฬีาปีนหน้าผา 

Rock Climbing 

 

1(1-1-1) 
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พลท 442 

PET 442 

วอลเลย์บอลชายหาด 

Beach Volleyball 

1(1-1-1) 

พลท 451 

PET 451 

ยิงปืน 

Shooting 

1(1-1-1) 

พลท 481 

PET 481 

คาราเต้โด้ 

Karatedo 

1(1-1-1) 

พลท 482 

PET 482 

มวยปล า้ 

Wrestling 

1(1-1-1) 

 

หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 2 จะต้องเรียนและสอบผ่านของวิชาระดับ 1 ของวิชา 

น้ัน ๆ มาแล้ว  
 

  2.2.3  กลุ่มวิชาการฝึก และการตดัสินกีฬา จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต  

 ให้นิสติเลือกตามความสนใจของนิสติ จากรายวิชาต่อไปนี้   

พลท 301 

PET 301 

การฝึก และการตัดสนิกรีฑา 

Athletics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 302 

PET 302 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาว่ายน า้ 

Swimming Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 303 

PET 303 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาบาสเกตบอล      

Basketball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 304 

PET 304 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตบอล 

Football Coaching and  Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 305 

PET 305 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาวอลเลย์บอล 

Volleyball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 306 

PET 306 

การฝึก และการตัดสนิกฬีายิมนาสติก 

Gymnastics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 307 

PET 307 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตซอล 

Futsal Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 308 

PET 308 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทเบิลเทนนิส 

Table Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 309 

PET 309 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาตะกร้อ 

Takraw Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 401 

PET 401 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยไทย 

Muaythai Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 
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พลท402 

PET 402 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยสากล 

Boxing Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 403 

PET 403 

การฝึก และการตัดสนิกฬีารักบ้ีฟุตบอล 

Rugby Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 404 

PET 404 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทนนิส 

Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 405 

PET 405 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแบดมินตัน 

Badminton Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 406 

PET 406 

การฝึก และการตัดสนิกฬีากอล์ฟ 

Golf Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลท 407 

PET 407 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแฮนด์บอล 

Handball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

 หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับการฝึก และการตัดสนิ ในรายวิชาที่มี 1 

ระดับจะต้องเรียนและสอบผ่านของวิชานั้น ๆ มาแล้ว ส่วนในรายวิชาที่มี 2 ระดับจะต้องเรียนและสอบ

ผ่านของวิชานั้น ๆ  ทั้ง 2 ระดับมาแล้ว 
 

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3.1 วิชาการสอนวิชาเอกบงัคบั จ านวน 3 หน่วยกิต 

พพล 412 

PPE 412  

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

Learning Management in Secondary Level Physical Education  

3(2-2-5) 

  2.3.2 วิชาการสอนวิชาเอกเลือก ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

พพล 411 

PPE 411 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 

Learning Management in Primary Level Physical Education  

3(2-2-5) 

พพล 413 

PPE 413 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

Learning Management in Physical Education  

for Vocational Education  

3(2-2-5) 

พพล 414 

PPE  414  

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษาพิเศษ 

Learning Management in Physical Education  

for Special Education  

3(2-2-5) 

พพล 415 

PPE  415 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษานอกระบบ 

Learning Management in Physical Education  

for Non-formal education 

3(2-2-5) 

 

2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่เติม ไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต  

   ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา หรือกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา 

ค. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความหมายของรหสัวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

ED  : Education 

เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

 0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

 1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

 2  หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสตูร 

                      3  หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้  

                      4  หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                            5  หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

                      6   หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการช้ันเรียน 

                      7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

8  หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

9    หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู 

เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

ความหมายของรหัสวิชากลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

 รหัสตัวอกัษร 

  พลบ(PEI)  หมายถึง  กลุ่มวิชาบูรณาการสขุศึกษาและพลศึกษา 

  พพล(PPE)  หมายถึง  วิชาทางพลศึกษา 

  พลท(PET)                 หมายถึง  วิชากฬีาและกจิกรรม และวิชาการฝึก และ

การตัดสนิ   

 รหัสตัวเลข 
  เลขตัวแรก   หมายถึง ช้ันปีที่เปิดสอน 

  เลขตัวกลาง 

  กลุ่มพลบ(PEI)0-9 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการสขุศึกษาและพลศึกษา  

  กลุ่มพพล (PPE)0 หมายถึง วิชาทฤษฎีพลศึกษา 
                 1 หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา 

  กลุ่มพลท (PET)0    หมายถึง วิชาการฝึก และการตัดสนิ 

                 1-9    หมายถึง วิชากฬีาและกจิกรรม 

  เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในวิชาของตัวกลาง 

  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

  เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง   จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 



26 

 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต   เช่น 3(3-0-6) 

 ตัวเลขนอกวงเลบ็ หมายถึง จ านวนหน่วยกติรวม 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 

 

3.1.4   แผนการศึกษา 

ปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 -วิชาศึกษาทัว่ไป                                จ านวน    10 นก 

-วิชาชีพครูบงัคบั                               จ านวน      3 นก  

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู               3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                              จ านวน    9 นก 

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์     3(2-2-5) 

พลบ102 สขุศกึษาและพลศกึษาในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

พลท 111  ว่ายน า้  1                                        1(1-1-1) 

พลท 151  กรีฑา 1                                          1(1-1-1) 

พลท 191  ยิมนาสติก 1                                    1(1-1-1) 

 

                                          รวม       22      หน่วยกิต 

-วิชาศึกษาทัว่ไป                                     จ านวน   10 นก 

-วิชาเอก                                              จ านวน    10 นก 

พลบ103 ภาษาองักฤษในวชิาชีพสขุศกึษาและพลศกึษา   3(3-0-6) 

 พพล 101 ประวัติและปรัชญาพลศกึษา                       3(3-0-6) 

 พลท 131 บาสเกตบอล 1                                   1(1-1-1) 

 พลท 141     วอลเลย์บอล 1                                  1(1-1-1) 
   พลท 132    ฟุตบอล 1                                        1(1-1-1) 

 พลท 152  เทนนิส                                            1(1-1-1) 

 

                                                

                                                  

                                          รวม       20     หน่วยกิต 

2 -วิชาศึกษาทัว่ไป                               จ านวน     3    นก 

-วิชาชีพครูบงัคบั                              จ านวน     6    นก  

ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้              3(2-2-5) 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศกึษา                      3(2-2-5)                    

-วิชาเอก                                       จ านวน     11    นก 

พพล 203  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว                    3(3-0-6) 

พลท 223 การเสริมสร้างร่างกาย                            1(1-1-1) 

พลท 272  กจิกรรมเข้าจังหวะ                               1(1-1-1) 

พลท 243 ตะกร้อ  1                                          1(1-1-1) 

 วิชาเลือกพพล.......   วิชาภาคทฤษฎ ี1                          2 นก 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  1                          1 นก 

.............  วิชาเลือกเสรี  1                                       2 นก 

 

                                 รวม     20        หน่วยกิต 

-วิชาศึกษาทัว่ไป                                      จ านวน    3 นก 

-วิชาชีพครูบงัคบั                                      จ านวน   6  นก 

ศษ 241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5) 

ศษ 281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี   

             สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศกึษา               3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                                จ านวน   11  นก                

พพล 204  การเรียนรู้และพัฒนาทกัษะกลไก                3(2-2-5)   

พลท 253  แบดมินตัน                                           1(1-1-1) 
พลท 262  มวยไทย                                              1(1-1-1) 

พลท 265  เกมเบด็เตลด็                                       1(1-1-1) 

วิชาเลือกพพล.......   วิชาภาคทฤษฎี 2                              2 นก 

วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 1                         2 นก 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  2                             1 นก 

                                            รวม        20     หน่วยกิต 

3 -วิชาศึกษาทัว่ไป                                  จ านวน     2 นก 

-วิชาชีพครูบงัคบั                                 จ านวน     6 นก 

ศษ 321 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                   3(2-2-5) 

ศษ 332   การศกึษาพิเศษ                                    3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                            จ านวน    12 นก 

พพล 301  การวัดและประเมินผลทางพลศกึษา          3(3-0-6) 

พลท 254  เทเบิลเทนนิส                                     1(1-1-1) 
พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  3                     1 นก 

-วิชาศึกษาทัว่ไป                                      จ านวน     2  นก   

-วิชาชีพครูบงัคบั                                      จ านวน    5  นก 

ศษ 331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                             3(2-2-5) 
ศษ 391   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1   2(0-4-2) 

-วิชาชีพครูเลือก                                      จ านวน     2  นก              

-วิชาเอก                                                จ านวน   11  นก 

พพล 302  หลักสตูรพลศกึษา                                  3(3-0-6)  

พพล 304  นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศกึษา             3(2-2-5) 
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ปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  4                     1 นก 

พลท ....วิชาการฝึก และการตัดสนิ 1                        2 นก 

วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 2                 2 นก 

.............  วิชาเลือกเสรี  2                                    2 นก 

 

                                      รวม     20        หน่วยกิต 

พลท 261  กระบี่กระบอง                                       1(1-1-1) 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  5                              1 นก 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  6                              1 นก 
พลท ....วิชาการฝึก และการตัดสนิ 2                                2 นก 

 

                                          รวม      20       หน่วยกิต 

4 -วิชาชีพครูบงัคบั                                 จ านวน   6 นก 

ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศกึษา            3(2-2-5) 

ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศกึษา            3(2-2-5) 

-วิชาเอก                                           จ านวน    12  นก     

พพล 403 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                     3(2-2-5) 

พพล 413 การจัดการเรียนรู้พลศกึษาระดับมัธยมศกึษา 3(2-2-5)          

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  7                         1  นก 

พลท.....วิชากฬีาและกจิกรรม เลือก  8                         1  นก 

พลท ....วิชาการฝึก และการตัดสนิ 3                           2 นก 

                                    รวม      18         หน่วยกิต 

-วิชาชีพครูบงัคบั                                   จ านวน     5  นก 

ศษ 471 การวิจัยทางการศกึษา                                3(2-2-5) 

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2    2(0-4-2) 

-วิชาเอก                                               จ านวน    11  นก           

พลบ 401  สมัมนาสขุศกึษาและพลศึกษา                    3(2-2-5) 

พพล 402 การบรหิารและการจัดการพลศกึษาในโรงเรียน 3(3-0-6)

พลท 373 กฬีาลีลาศ                                             1(1-1-1) 

-วิชาการสอนวิชาเอกพลศกึษา                                       3  นก            

............  วชิาเลือกเสรี  3                                             2 นก 

 

                                         รวม       17     หน่วยกิต 

5 -วิชาชีพครูบงัคบั                              จ านวน     6  นก 

ศษ 591 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 

                                                                  6(1-12-5) 

  

                                    รวม       6        หน่วยกิต 

-วิชาชีพครูบงัคบั                                  จ านวน     6  นก 

ศษ 592 การปฏบิัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 

                                                                     6(0-12-6) 

 

                                        รวม       6      หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * 
1. นิสิตชั้นปีท่ี 1  คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ111 ในภาคเรียนท่ี 1 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนท่ี 2 
2. นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211   ใน 
                            ภาคเรียนท่ี 1 และเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 281 ในภาคเรียนท่ี 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 281 ในภาคเรียนท่ี 1 
 และเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211 ในภาคเรียนท่ี 2 
3. นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 321 และ ศษ 332  ใน 
                            ภาคเรียนท่ี 1 และเรียนวิชา ศษ 331 และ ศษ 391 ในภาคเรียนท่ี 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 331 และ ศษ 391 ในภาคเรียนท่ี 1 
 และเรียนวิชา ศษ 321 และ ศษ 332  ในภาคเรียนท่ี 2 
4. นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชา ศษ 451 และ ศษ 461 ในภาคเรียน 
                            ท่ี 1 และเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 และวิชาชีพครูเลือก ในภาคเรียนท่ี 2 
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 และวิชาชีพครูเลือก ในภาคเรียนท่ี 1 
 และเรียนวิชา ศษ 451 และ ศษ 461 ในภาคเรียนท่ี 2 
5. นิสิตชั้นปีท่ี 5  นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนท่ี 1 และ เรียนวิชา  ศษ 592 ในภาคเรียนท่ี 2 
6. วิชาเลือก ให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต ในปีท่ี 3 หรือ ปีท่ี 4 
7. นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตสาขาอ่ืนๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ เช่น การประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

5. กลุ่มวิชาภาษา 

มศว 111   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

SWU 111  Thai for Communication  

       ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเขียนพรรณนา

ความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏบัิติการใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 121   ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 121  English for Effective Communication I  

                พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

 

มศว 122   ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 122  English for Effective Communication II 

                พัฒนาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก

ทกัษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความ

ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1   3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

               พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนา

ตนให้เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2   3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

               พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
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หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเ รียนรู้มา

ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

 

มศว 131  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

               ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 132  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 131 

                ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษา

ฝร่ังเศสในระดับที่สงูข้ึน 

 

มศว 133  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I 

               ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 134  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 133 

               ศึกษาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร    ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงข้ึน  ด้วยสื่ อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สงูข้ึน 

 

 

 

 

มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
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SWU 135 Chinese for Communication I 

                ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 136  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II 

               ศึกษาภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายย่ิงข้ึน  

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สงูข้ึน 

 

มศว 137  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

               ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ

นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นอย่างมีประสทิธภิาพต่อไป 

 

มศว 138  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II 

               ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1  เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงข้ึน  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดับที่

สงูขึ้น 

 

2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ     3(2-2-5) 

SWU 141 Information Learning Skills 

               ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทกัษะในการสบืค้นและอ้างอิง

ข้อมูล  การใช้ซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  ตลอดจนฝึกทกัษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อ

บุคคลและสงัคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

มศว 142  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
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SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

               ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษา

ระบบนิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบ

ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝังให้

ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างย่ังยืน 

 

มศว 143  พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy 

               ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก  

การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียว  การสร้างภมูิคุ้มกันให้เกิดขึ้นใน

ระบบพลังงาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อ

การด าเนินชีวิตที่สนัติสขุและย่ังยืน 

 

มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

                ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และเป็นฐานความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสงัคม 
 

มศว 145  สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

              ศึกษาหลักการและแนวคิดของสขุภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากบั

วิถีชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกบับริบททาง

สงัคม 

 

มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส ์กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

               ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสกิส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ       กา

ลิเลโอ   กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสมัพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ค

วอนตั้ม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความ

จริงแท้ของจิต 

 

3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์
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มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

               ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์  

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร  

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ   

 

มศว 251  มนุษย์กบัสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

               ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทนัสังคม  มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย

ธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนัก

ในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม 

 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

               ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อ

การด ารงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

               ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มี

วินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสงัคมโลก  ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่

หลากหลาย 

 

มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

              ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สมัพันธก์บัชีวิต สังคม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353  มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
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SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

                ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 354  มนุษย์กบัสนัติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

               ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง

แนวคิดและการปฏบัิติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ที่เกี่ยวกบัสนัติภาพ และสนัติสขุของมวลมนุษยชาติ  

 

มศว 355  พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

               ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต     การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทาง

ไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสนัติสขุ 

 

มศว 356  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

               ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด

วิเคราะห์ที่ก่อให้เกดิพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อนัจะช่วยพัฒนาการ

ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

 

มศว 357  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Arts and Creativity  

              ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงาม 

และสนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

               ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจาก    อดีตกาล 

ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 361  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม 3(2-2-5) 
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SWU 361 History and Effects on Society 

              ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนา

จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม 

เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว 362  มนุษย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

               ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อ

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับ

อารยธรรมไทย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

 

มศว 363  มนุษย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics 

               ศึกษาธรรมชาติของสงัคมมนุษย์และสงัคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องค์กร

ที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรมและพลวัต

ทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่ มี

ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

  

มศว 364  เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

               ศึกษาพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทย

และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจน

บทบาทและความสมัพันธข์ององค์กรธุรกจิที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

                ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ ยวกับ               

การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเดน็ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการ

จัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่

ก้าวหน้าและสนัติสขุ 

 

 

 

มศว 366  จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 
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SWU 366 Social Psychology 

               ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสงัคม ตัวแปร

ต่างๆทางสังคมที่ท  าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม  กระบวนการ

ต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและ

บทบาททางเพศ และการสื่อสารการโฆษณาชวนเช่ือและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม  

 

มศว 367  กฎหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies 

               ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธร์ะหว่างกฎหมายกบั

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับช้ัน และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมาย

ส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย  

 

มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

               ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบัิติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 372  ภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

               ศึกษาและค้นคว้าภมิูปัญญาท้องถิ่น ภมิูปัญญาชุมชน ภมิูปัญญาที่เกดิจากกระบวน การคิด

การเรียนรู้   การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏสิมัพันธใ์นชุมชน  ภมูิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้อื่น  

ภมูิปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความ

เป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย  

 

มศว 373  ภมูิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

               ศึกษาค้นคว้าเพ่ื อพัฒนาภูมิ ลักษณ์ ชุม ชน ภู มิ ลักษณ์ ที่ แสดงความเป็นท้องถิ่ น 

ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธใ์นชุมชนในบริบทของพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

และพ้ืนที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้

และสื่อที่หลากหลาย 

  

 

มศว 374  สัมมาชีพชุมชน 3(2-2-5) 
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SWU 374 Ethical Careers for Community 

               ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้างสัมมาชีพที่เข้มแขง็ ปลูกฝัง สร้าง

ส านึก และสร้างความตระหนักในศักด์ิศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

สนัติสขุ คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อ

ที่หลากหลาย  

 

มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

               ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏบัิติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม 

การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพ่ือกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแขง็และย่ังยืน 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1) กลุ่มวิชาชีพครู 

วิชาชีพครูบงัคบั 

ศษ   111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  3(2-2-5) 

ED  111   Consciousness and Ethics for Professional Teachers  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู  

คุณลักษณะของครูที่ดี จิตส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และ

ภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสงัคม 

 

ศษ  201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 

ED  201  English Language for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่าง

มีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย

ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การน าเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่

สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษา

พูด และภาษาเขียน 
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ศษ  211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED  211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทศัน์ทางการศึกษาซ่ึงเช่ือมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา

ในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงแบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทศันะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุค

ก่อนทนัสมัย ยุคทนัสมัย และยุคหลังทนัสมัย การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทาง

การศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑต่์างๆที่ถูก

ก าหนดขึ้นเพ่ือก ากับทศิทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้ นของหลักการ

ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ ย่ังยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการสร้างสงัคม

ให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือท าให้คนในสงัคมได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ศษ  241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 

ED  241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเน่ืองกันทั้งทางจิต ทาง

สมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ

มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้

การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของ    

การเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี  

การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด 

เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้

ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตลอดจนสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
 

ศษ  281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

                การศึกษา 3(2-2-5) 

ED  281  Media, Innovation and Information Technology Design and Development for  

                Educational Communication  

          ศึกษา ห ลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ              

การประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อ     

การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ส ารวจ 

รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน

แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา

และวิชาเอก อย่างมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
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ศษ  321  วิธวิีทยาในการพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED  321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการ ศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสตูรมาตรฐานสากล หลักสตูรการศึกษาเพ่ืออาชีพ ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการน า

หลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร 

สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนและสอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 

 

ศษ  331  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

ED  331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้าน

กายภาพ และด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลัง

อ านาจในการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐาน

วัฒนธรรมอันหลากหลายที่ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบ        

การเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎีทาง

สติปัญญาของมนุษย์ที่ส าคัญการบูรณาการเน้ือในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียน

ร่วมได้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 

 

ศษ  332  การศึกษาพิเศษ  3(2-2-5) 

ED  332  Special Education 

  ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้เกี่ยวกับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

การเคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่

มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษา

ลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากัดของเดก็กลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา 

และการช่วยเหลือเบ้ืองต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา

พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ศษ  391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ED  391  Practicum in the Profession of Teaching I 

 ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ

งานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้  ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การบริหารและจัดการช้ันเรียน ฝึกการตรวจ

แบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น

รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย 

จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 

ศษ 451  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ทั้ง

ในระดับชาติและระดับช้ันเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ 

วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง           

การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน      

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมิน

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปราย

แลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ      

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บน

พ้ืนฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

ศษ   461  การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5) 

ED  461  Education Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ  บทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ ร่วมกันท่ามกลาง    

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็นทีม มนุษย

สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบ

สารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน การบริหารและ  
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การประกันคุณภาพ การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

โครงการฝึกอาชีพ และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 

 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5) 

ED 471 Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยทาง

การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การเลือก

ปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ  

การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล       

การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้ งการน าเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา          

การปฏบัิติการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

ศษ  491  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  2(0-4-2)  

ED  491  Practicum in the Profession of Teaching II 

 ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏบัิติการสอนตามแผน บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สงัเกตการสอน

ของเพ่ือน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 

ศษ  591  การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6(1-12-5) 

ED  591  Internship in Education I 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏบัิติการสอนและฝึกปฏบัิติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน

บริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน  งานอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผล          

การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สมัมนาการศึกษากบัอาจารย์นิเทศก์

การศึกษาและเพ่ือนนิสติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสปัดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
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ศษ  592  การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6(0-12-6) 

ED  592  Internship in Education II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่  

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ

การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

จัดท าบันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 

 

วิชาชีพครูเลือก 

ศษ  212  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED  212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ

ผู้สอน 

 

ศษ  301  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ED  301  Thai Language for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่

สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย 

โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน 

พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด 

 

 

ศษ  311  จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED  213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  
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ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม

กจิกรรมทางสงัคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความ

เท่าเทยีมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความเข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการ

มีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 

ศษ  312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 

ED  312  Negotiating and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อ

การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 

เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจก

และสังคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้เทา่ทนั มีสติ และใช้ปัญญา  

 

ศษ  313  งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 

ED  313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและ

กจิกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 

 

ศษ  314  การพัฒนาทกัษะการคิดระดับสงู  2(1-2-3) 

ED  314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมิน

ทกัษะความคิดระดับสูงเบ้ืองต้นและการบูรณาการกลยุทธใ์นการใช้ทกัษะความคิดระดับสงูกบัการเรียน

การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์

ทางความคิด เกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา  

 

ศษ  322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED  322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์

หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท

ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ

ต้องการของชุมชน 
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ศษ  333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 2(1-2-3) 

ED  333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพชุมชนทั้งเมืองและ

ชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตาม

อธัยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏบัิติงานจริง

ในชุมชน    

 

ศษ  334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED  334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสีย

และมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและ

สิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วย

ความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  

และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งน้ี

เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติ การจัดการเรียนรู้

เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

 

ศษ  335  การศึกษาปฐมวัย  2(1-2-3) 

ED  335  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัย และทกัษะการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ  336  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED  336  Creativity Development of Learners 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการ
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น าความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 

 

ศษ  337  การอบรมเล้ียงดูเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3)  

ED  337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเล้ียงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพส าหรับเดก็ปฐมวัย บทบาทของ

ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเดก็ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ส าหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเดก็ปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเดก็ 

สุขภาพและความปลอดภัยในเดก็ปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

ต่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

 

ศษ  338   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED  338  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมั ธยมศึกษา ความมุ่ งหมาย ห ลักสูตร การเรียนการสอน และ             

การประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ศษ  339   หลักการอาชีวศึกษา            2(2-0-4) 

ED  339    Principle in Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของ

การจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

บทบาทของการอาชีวศึกษากบัการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

 

ศษ  341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2(1-2-3) 

ED  341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะ

แนว สร้างการเหน็คุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ

ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ

ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการ

ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ

วิชาเอก  
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ศษ  361  การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพ่ือการ

ปฏรูิปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาระบบและ

กลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา 

 

ศษ  362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ ในการ

พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ

บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

 

ศษ  371  สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED  371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ ยวกับสถิ ติ  สถิ ติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิ ติ อ้างอิง          

การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหน่ึงกลุ่ม และ

มากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป

ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ศษ  381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  

ED  381  Occupations and Technologies 

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เน้ือหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    

ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางใน           

การประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   

การวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงาน

เพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

 

ศษ  431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED  431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อ

การศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 
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และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน 

 

ศษ  452  การประเมินหลักสตูรและการสอนเบ้ืองต้น 2(1-2-3) 

ED  452  Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

  ศึกษาแนวคิด หลักสตูร ความส าคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน หลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสตูรและการสอน การวิเคราะห์หลักสตูร 

การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสตูรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน

การประเมิน และการน าผลการประเมินหลักสตูรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาฝึก

ปฏบัิติการประเมินหลักสตูรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา  2(1-2-3) 

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการ

จัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบและน าเสนอวิธกีารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 

 

ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2(1-2-3) 

ED 472 Research for Learning Processes and Social Development 

 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธวิีทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

สังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและ

น าเสนอผลงานวิจัย 
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2) กลุ่มวิชาเอก 

 

วิชาแกนวิชาเอก 

 

พลบ101 

PEI 101 

 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

 

3(2-2-5) 

                  ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรียนรู้

โครงสร้างหน้าที่การท างานของระบบร่างกาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

พลบ 102 

PEI  102 

สขุศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน  

Health and Physical Education in ASEAN Community   

3(3-0-6) 

                  ศึกษาความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทบาทส าคัญของอาเซียน กับการส่งเสริม

สุขภาพ เครือข่ายหน่วยงานทางสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน ประเด็นและแนวโน้ม

ส าคัญทางพลศึกษาที่กระทบต่อการม่ันคงของอาเซียน 

    

พลบ 103 

PEI 103 

ภาษาองักฤษในวิชาชีพสขุศึกษาและพลศึกษา    

Professional English for Health and Physical Education 

3(3-0-6) 

                  ศึกษาหลักการ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา

มุ่งเน้นการทกัษะสื่อสารการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

 

พลบ401 

PEI 401 

สมัมนาสขุศึกษาและพลศึกษา     

Seminar in Health and Physical Education 

3(2-2-5) 

                  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิพากษ์เพ่ือบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแนวคิด

ทฤษฎีและหลักการทางสุขศึกษาและพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และการ

วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

รายวิชาทฤษฎี 

พพล 101  ประวัติและปรัชญาพลศึกษา      

PPE 101  History and Philosophy of Physical Education  

3(3-0-6) 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของพลศึกษาและกีฬา อนัน ามาสู่ หลักการ แนวคิดปรัชญาทางพลศึกษา 

และกีฬา แต่ละสมัยหลักปรัชญาต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อ ค่านิยมทางสังคม 

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีงาม รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกีฬาที่ ผันแปรตามบริบททางสังคม

วัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของหลักการพลศึกษาต่อสังคมประเทศชาติ และ

ประชาคมภมูิภาคอาเซียนในอนาคต 
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พพล 201 ลูกเสอืและยุวกาชาด     

PPE 201  Boy Scouts and theYouth Red Cross 

2(1-2-3) 

 

          ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย องค์กรลูกเสือโลก คณะลูกเสือ

ไทย คุณค่าของการลูกเสือในกระบวนการศึกษาของชาติ การลูกเสือในสถานศึกษาและหลักสตูรวิชาลูกเสือ 

การฝึกอบรมการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมถึงบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และความส าคัญของ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ บุคลิกภาพและทักษะของผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด

และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ 

 

พพล 202 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูพลศึกษา    

PPE  203 Morals and Ethics for Physical Education Teachers 

2(2-0-4) 

          ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือการครองตนและการครองงาน วินัยและการรักษาวินัย มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

สมรรถนะวิชาชีพส าหรับครูสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

พพล 203 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว      

PPE  203  Kinesiology 

3(3-0-6) 

          หลักวิทยาศาสตร์ คิเนเมติคส์และคิเนติคส์ของการเคล่ือนไหว น าหลักการทางกลศาสตร์ และกาย

วิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ มาประยุกต์ใช้กบัการเคล่ือนไหวของมนุษย์และการเล่นกีฬา 

ตลอดจนการวิเคราะห์ท่าทางการกีฬา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆให้ถูกต้องและ

เหมาะสมมากที่สดุเพ่ือความได้เปรียบเชิงกล 

 

พพล 204 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก     

PPE 204 Motor Learning and Development 

3(2-2-5) 

          หลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทักษะกลไกเกี่ยวกับการ

เคล่ือนไหว การเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการเกี่ยวกบัทกัษะการเคล่ือนไหวของมนุษย์ในวัย 

ต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการจัดกจิกรรมกีฬาที่

เหมาะสมในแต่ละวัย ชนิดและล าดับข้ันของการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหว 

พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทักษะการเคล่ือนไหวตลอดจนการน ามาใช้ทางพลศึกษา กีฬาและกิจกรรมการ

เคล่ือนไหว 

 

พพล 205 สขุสมรรถนะ       

PPE 205 Health Related Fitness 

2(2-0-4) 

          ศึกษาหลักการ กระบวนการ และการประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ  เรียน รู้

ความสามารถเชิงสรีระวิทยาด้านต่างๆเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพ รวมถึงการศึกษาและ

ออกแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
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พพล 206 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา  

PPE 206  Facilities and Equipment Management in Physical Education 

2(2-0-4) 

          หลักการ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการสอน  วิธีใช้และการฝึกปฏิบัติเพ่ือ

จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกการสอนพลศึกษา และการจัดเกบ็อุปกรณ์ทางการสอน   

 

พพล 207 หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา     

PPE 207  Principles of Sports Coaching 

2(2-0-4) 

 

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ปรัชญา หน้าที่การจัดการในการป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และข้ันตอนในการฝึก

กีฬา การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ตลอดจนการน า

หลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้การฝึกกฬีาและก าหนดโครงการฝึกกฬีา 

 

พพล 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา      

PPE 301 Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

          หลักการ  กระบวนการ และวิธีการ การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ที่เหมาะสม รวมถึงการ

เลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผล การทดสอบต่างๆทางพลศึกษา  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงและการใช้

แบบทดสอบ 

 

พพล 302 หลักสูตรพลศึกษา            

PPE 302 Physical Education Curriculums 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร  

วิธกีารวิเคราะห์และการใช้หลักสูตร  ตลอดจนการจัดและด าเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนการ

สอนและการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธีสอน การจัดท าและใช้สื่อการเรียน การ

ค้นหา รูปแบบและวิธีสอนกีฬาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การประเมินผลการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ของการเรียนการสอนกฬีาแต่ละประเภท 

 

พพล 303 พลศึกษาส าหรับคนพิการ      

PPE 303 Physical Education for the disabled 

2(1-2-3) 

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ อาการ และประเภทความพิการ ที่มีความบกพร่องทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม ตลอดทั้งการเลือกกจิกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมส าหรับคนพิการ

ที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาความสามารถสงูสดุของแต่ละบุคคล 
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พพล 304 นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา 

PPE 304  Innovation and Research in Physical Education 

3(2-2-5) 

          ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางพลศึกษา การเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิจัย การสร้าง

ไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ การแปลและ 

อธิบายความหมายของผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงวิวัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนพลศึกษา 

หลักการ วิธีใช้และการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการสอนพลศึกษา และสามารถน าผลของนวัตกรรมและการ

วิจัยไปใช้ในช้ันเรียนวิชาชีพทางพลศึกษาและการกฬีาได้อย่างถูกต้อง   
 

พพล 305 การป้องกนัและการรักษาการบาดเจบ็ทางการกฬีา   

PPE 305  Prevention and Care of Sports Injuries 

2(1-2-3) 

 

          ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์การกีฬา ชนิดของอันตราย

สาเหตุการบาดเจบ็ทางการกฬีา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการบาดเจบ็ทางกฬีา การป้องกนัการปฐมพยาบาลโดย

วิธีต่าง ๆ วิธีการและหลักการบ าบัดการบาดเจ็บ การใช้กายภาพบ าบัดหลังการบาดเจ็บ เช่น การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของกล้ามเน้ือ ข้อต่อรวมไปถึงการศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้ นการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพเพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ 
 

พพล 306 การจัดการแข่งขันกฬีา     

PPE 306 Sports Competition Management  

2(2-0-4) 

 

          ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายของการจัดการแข่งขันกีฬา ความมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬา  หลักการจัด 

วิธีการจัด และการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ ในระดับต่างๆ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และ

แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกดิข้ึนจากการจัดการแข่งขันกฬีา 

 

พพล 401  จิตวิทยาการกฬีา     

PPE 401 Sports Psychology 

2(2-0-4) 

 

          ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฬา การใช้หลักการทางจิตวิทยา 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกบัการกฬีา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือความส าเรจ็ในการกฬีา 

 

พพล 402  การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน    

PPE  402  Physical Education Administration and Management in School  

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและหลักการของการบริหาร การด าเนินการและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน และการ

จัดการ บทบาทหน้าที่ ข้ันตอนและการด าเนินการในการบริหาร และกระบวนการด าเนินงานในโรงเรียน

ระดับต่างๆ ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารพลศึกษา 
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พพล 403 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย      

PPE  403 Exercise Physiology 

3(2-2-5) 

          กลไกการท างาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบประสาทกล้ามเน้ือ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบควบคุมอุณหภมูิ และระบบภมูิคุ้มกนั ของ

ร่างกายต่อการออกก าลังกาย ขบวนการเมตาบอลิซึม และการใช้พลังงานในการออกก าลังกายกลไกการ

ปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย และ การประยุกต์ความรู้ทาง

สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับวิชาชีพ 

 

พพล 404  การนิเทศพลศึกษา      

PPE 404  Physical Education Supervision 

2(2-0-4) 

          การศึกษาทฤษฎีและการปฏบัิติทางการนิเทศ การสอนและการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของ

ครูพลศึกษา วิธีสอน การจัดท าและใช้สื่อการเรียน การค้นหา รูปแบบและวิธสีอนกีฬาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสทิธภิาพ 

 

พพล 405  กจิกรรมค่ายพักแรม      

PPE  405 CampingActivities 

2(1-2-3) 

          ศึกษาหลักการ และความส าคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กิจกรรมและการจัด

โปรแกรมการค่ายพักแรม 

 

รายวิชากีฬาและกิจกรรม 

พลท 111  ว่ายน า้ 1  

PET 111  Swimming I 

1(1-1-1) 

          ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคของ

การว่ายน า้แบบต่าง ๆ 

 

พลท 131 บาสเกตบอล1  

PET 131  Basketball I 

1(1-1-1) 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล กติกา

เบ้ืองต้น สร้างและปลูกฝังทศันคติที่ดีการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 132  ฟุตบอล 1         

PET 132  Football  I 
1(1-1-1) 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล ฝึกปฏบัิติ เทคนิคการเล่นฟุตบอล กติกาเบ้ืองต้น สร้าง

และปลูกฝังทศันคติที่ดีการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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พลท 141  วอลเลย์บอล 1       

PET 141  Volleyball I 

1(1-1-1) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอล กติกา

เบ้ืองต้น สร้างและปลูกฝังทศันคติที่ดีการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 151  กรีฑา 1         

PET 151  Athletics I 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกรีฑา การฝึกทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู่ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 
 

พลท 152  เทนนิส         

PET 152  Tennis   

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทนนิส 

 

พลท 191 ยิมนาสติก 1 

PET  211  Gymnastics I        

1(1-1-1) 

ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีายิมนาสติกศิลป์ 

 

พลท  211  ว่ายน า้  2         

PET  211  Swimming II 

บุรพวิชา : พลท 111 

 

1(1-1-1) 

ศึกษาเทคนิคว่ายน า้ขั้นสูง เรียนรู้เทคนิค การสอน และหลักการฝึกว่ายน ้า กติกาว่ายน ้าและการ

จัดการแข่งขัน 

 

พลท 212  ด าน า้          

PET 212  Scuba Diving 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาด าน ้า ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาด าน า้ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาด าน า้ 

 

 

 



53 

 

พลท 213  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้     

PET 213  Life Saving and Water Safety    

1(1-1-1) 

          ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัย

ทางน า้ ข้อควรระวังในการเล่นน า้หรือกจิกรรมทางน า้การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 

พลท 221  โยคะ          

PET 221  Yoga  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของโยคะ หลักการและการยืดกล้ามเน้ือ ฝึกเทคนิคการหายใจ ฝึกทา่โยคะ โยคะ

ในส านักงาน โยคะเพ่ือการกีฬา และพรานายามะ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพ่ือ

ช่วยในการสอนโยคะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โยคะเพ่ือการกฬีาและเพ่ือสขุภาพ 

 

พลท 222  การฝึกด้วยน า้หนัก      

PET 222  Weight Training   

 
1(1-1-1) 

          หลักการปฏบัิติการฝึกด้วยน า้หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง

ร่างและกล้ามเน้ือควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกด้วยน า้หนัก การฝึกปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึก

ด้วยน า้หนัก เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา 

 

พลท 223 การเสริมสร้างร่างกาย      

PET 223  Body Conditioning 

1(1-1-1) 

          หลักการ ทฤษฎีส าหรับการเสริมสร้างร่างกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย การน า

หลักการไปสู่การฝึกปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการวิเคราะห์ผลของการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย 

 

พลท 224  โบว์ล่ิง         

PET 224  Bowling 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาโบว์ล่ิง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาโบว์ล่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาโบว์ล่ิง 

 

พลท 231 บาสเกตบอล2      

PET 231  Basketball II 

บุรพวิชา : พลท 131 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นบาสเกตบอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นบาสเกตบอลให้มีความช านาญ

สงูข้ึน จากที่เรียนมาแล้วในบาสเกตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสนิเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝังทศัน 

คติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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พลท 232  ฟุตบอล 2         

PET 232  Football II 

บุรพวิชา : พลท 132 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นฟุตบอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นฟุตบอลให้มีความช านาญสงูขึ้น 

จากที่เรียนมาแล้วในฟุตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝังทศันคติที่ดี และ

การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 234  รักบ้ีฟุตบอล 1        

PET 234  Rugby Football I 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีารักบ้ีฟุตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬารักบ้ีฟุตบอล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีารักบ้ีฟุตบอล 

 

พลท 241 วอลเลย์บอล 2        

PET 241  Volleyball II 

บุรพวิชา : พลท 141 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นวอลเลย์บอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นวอลเลย์บอลให้มีความช านาญ

สูงข้ึน จากที่เรียนมาแล้วในวอลเลย์บอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 242  ฟุตซอล 1         

PET 242  Futsal  I 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาฟุตซอล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล 

 

พลท 243  ตะกร้อ 1        

PET 243  Takraw I 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาตะกร้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาตะกร้อ 

 

พลท 244  แฮนด์บอล 1        

PET 244  Handball I 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาแฮนด์บอล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาแฮนด์บอล 
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พลท 251  กรีฑา 2         

PET  251  Athletics II 

บุรพวิชา : พลท 151 

1(1-1-1) 

          หลักการ การฝึกทักษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลาน การว่ิงบนถนน เดิน ว่ิงข้ามทุ่ง ว่ิง

ภูเขา ทศกรีฑา และสัตตกรีฑา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 

 

พลท 253  แบดมินตัน       

PET 253  Badminton  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาแบดมินตัน การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาแบดมินตัน 

 

พลท 254  เทเบิลเทนนิส        

PET 254  Table Tennis  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทเบิลเทนนิส การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ

ปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทเบิลเทนนิส 

 

พลท 255กอล์ฟ         

 PET 255  Golf   

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬากอล์ฟ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากอล์ฟ 

 

พลท 261  กระบ่ีกระบอง        

 PET 261 Sword and Pole Flighting  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬากระบ่ีกระบอง ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬากระบ่ีกระบอง การเลือก

ประเภทของกระบ่ีกระบอง  การเลือกเคร่ืองมือที่ถนัด  การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ  

และทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทยการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากระบ่ีกระบอง 

 

พลท 262  มวยไทย        

PET 262  Muaythai  

1(1-1-1) 

          ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยไทย 
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พลท 264  กจิกรรมการละเล่นไทย      

PET 264  Traditional Thai Games 

1(1-1-1) 

           ประวัติ ประโยชน์ของกิจกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่นไทย การเสริมสร้างร่างกาย

โดยใช้การละเล่นไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่นกิจกรรม

การละเล่นไทย 

 

พลท 265  เกมเบด็เตลด็        

PET 265  Minor Games 

1(1-1-1) 

          ประวัติ ประโยชน์ของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทและการเลือกเกมเบ็ดเตล็ด การเสริมสร้าง

ร่างกายโดยใช้เกมเบด็เตลด็ การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความ

ปลอดภัยในการเล่นเกมเบด็เตลด็ 

 

พลท 271 แอโรบิกแดนซ์        

PET 271 Aerobic Dance    

1(1-1-1) 

          ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของวิชาแอโรบิกดานซ์  การเรียนรู้การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นที่

น าไปใช้ในการเต้นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการเคล่ือนไหวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการ

บาดเจบ็  การฝึกการเป็นผู้น าในการเต้นแอโรบิก  การก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกายที่ถูกต้องส าหรับ

บุคคลในวัยต่างๆ 

 

พลท 272  กจิกรรมเข้าจังหวะ      

PET 272  Rhythmic Activities 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกิจกรรมเข้าจังหวะ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้น

กจิกรรมเข้าจังหวะ 

 

พลท 273  เต้นร าพ้ืนเมือง       

PET 273  Folk Dance 

1(1-1-1) 

         ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นร าพ้ืนเมือง ฝึกทักษะและเทคนิคของการเต้นร าพ้ืนเมืองการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นร า

พ้ืนเมือง 

 

พลท 281 ยูโด           

PET 281 Judo 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬายูโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬายูโด การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายูโด 
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พลท 282  เทควันโด         

PET 282  Taekwondo 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาเทควันโด การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทควัน

โด 

 

พลท 283  มวยสากล        

PET 283  Boxing 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬามวยสากล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีามวยสากล 

 

พลท 291  ยิมนาสติก 2       

PET 291  Gymnastics II 

บุรพวิชา : พลท 191 

1(1-1-1) 

          ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นยิมนาสติกฝึกปฏิบัติทกัษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความช านาญสูงขึ้น 

จากที่เรียนมาแล้วในยิมนาสติก 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 293  ยิมนาสติกลีลา        

PET 293  Rhythmic Gymnastics 

1(1-1-1) 

          การเคล่ือนไหวที่เป็นการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นและการเคล่ือนไหวเฉพาะที่ใช้ในยิมนาสติกลีลา ทั้ง

เป็นการเคล่ือนไหวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ และใช้อุปกรณ์ประกอบกบัเสยีงเพลงหรือเสยีงดนตรี 

 

พลท 294  แอโรบิกยิมนาสติก      

PET294Aerobic Gymnastics  

1(1-1-1) 

          การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ เป็นการเคล่ือนไหวในท่าบังคับ และการเคล่ือนไหวที่

แสดงออกตามกลุ่มของทา่บังคับในการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิมนาสติก 

 

พลท 325  จักรยานเพ่ือสขุภาพ      

PET 325  Cycling for Health 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของการเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสขุภาพ ทกัษะเบ้ืองต้นของจักรยาน การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสขุภาพ 
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พลท 331  ซอฟทบ์อล        

PET 331  Softball  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาซอฟท์บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อล 

 

พลท 334  รักบ้ีฟุตบอล 2        

PET 334  Rugby Football II 

บุรพวิชา : พลท 234 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นรักบ้ีฟุตบอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นรักบ้ีฟุตบอลให้มีความช านาญ

สูงข้ึน จากที่เรียนมาแล้วในรักบ้ีฟุตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 343 ตะกร้อ2                                                                 

PET  343 Takraw II 

บุรพวิชา : พลท 243 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นตะกร้อฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นตะกร้อให้มีความช านาญสูงข้ึน จากที่

เรียนมาแล้วในตะกร้อ1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน า

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 344 แฮนด์บอล 2 

PET 344 Handball II 

บุรพวิชา : พลท 244 

1(1-1-1) 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นแฮนด์บอลฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นแฮนด์บอลให้มีความช านาญสงูขึ้น 

จากที่เรียนมาแล้วในแฮนด์บอล1 การแข่งขัน และการตัดสนิเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝังทศันคติที่ดี 

และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

พลท 373  กฬีาลีลาศ        

PET 373  Dance Sport 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬาลีลาศ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแข่งขันกฬีาลีลาศ และความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ 

 

พลท 381 ไอคิโด         

PET 381  Aikido 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาไอคิโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาไอคิโด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การเกบ็รักษาอุปกรณ์ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาไอคิโด 
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พลท 411  เรือพาย         

PET 411  Rowing 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเรือพาย ฝึกทักษะและเทค นิคของกีฬาเรือพาย การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาเรือพาย 

 

พลท 412  เรือใบ          

PET 412  Sailing  

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาเรือใบ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาเรือใบ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีา 

 

พลท 421  กฬีาปีนหน้าผา       

PET 421  Rock Climbing 

1(1-1-1) 

          ประวัติความเป็นมา ทกัษะการเคล่ือนที่ข้ันพ้ืนฐาน เทคนิคและวิธีใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ทกัษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้  กฎกติกา สามารถประยุกต์เทคนิค แนวทาง และองค์ความรู้

ของกฬีาปีนหน้าผาเพ่ือการกฬีา ไปสู่การปีนหน้าผาเพ่ือการทอ่งเที่ยวได้ 

 

พลท 442  วอลเลย์บอลชายหาด      

PET 442  Beach Volleyball 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ฝึกทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ

ปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด 

 

พลท 451  ยิงปืน          

PET 451  Shooting 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬายิงปืน ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิงปืน การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิงปืน 

 

พลท 481  คาราเต้โด้         

PET 481   Karatedo 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาคาราเต้โด้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬาคาราเต้โด้ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาคาราเต้โด้ 
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พลท 482  มวยปล า้        

PET 482  Wrestling 

1(1-1-1) 

          ประวัติ  ประโยชน์ของกีฬามวยปล ้า ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยปล ้า การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยปล า้ 

 

วิชาผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

พลท 301  การฝึก และการตัดสนิกรีฑา      

PET 301  Athletics Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 152 และ พลท 252 

2(1-2-3) 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกรีฑา บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกรีฑา 

 

พลท 302  การฝึก และการตัดสนิกฬีาว่ายน า้     

PET 302   Swimming Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 111 และ พลท 211 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาทางน า้ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาว่ายน า้ 

 

พลท 303  การฝึก และการตัดสนิกฬีาบาสเกตบอล    

PET 303  Basketball Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 131 และ พลท 231 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาบาสเกตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล 

 

พลท 304  การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตบอล     

PET 304  Football Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 132 และ พลท 232 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่
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มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 

 

พลท 305  การฝึก และการตัดสนิกฬีาวอลเลย์บอล    

PET 305   Volleyball Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 141 และ พลท 241 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล 

 

พลท306  การฝึก และการตัดสนิกฬีายิมนาสติก     

PET 306  Gymnastics Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 191 และ พลท 291 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีายิมนาสติก บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัย

ที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก 

 

พลท307  การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตซอล        2(1-2-3) 

PET 307  Futsal Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 242 และ พลท 342 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตซอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่

มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 

 
พลท308  การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทเบิลเทนนิส                                   2(1-2-3) 

PET 308  Table Tennis Coaching and Officiating  

บุรพวิชา : พลท 253  

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิส 
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พลท309  การฝึก และการตัดสนิกฬีาตะกร้อ                                                            2(1-2-3) 

PET 309  Takraw Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 243 และ พลท 343 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาตะกร้อบทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อ 

 

พลท 401  การฝึก และการตัดสนิมวยไทย     

PET 401  Muaythai Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 262  

2(1-2-3) 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขนักฬีามวยไทย บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่

มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยไทย 

 

พลท 402  การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยสากล 

PET 402  Boxing Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 283 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีามวยสากล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันตลอดจนปัจจัยที่

มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล 

 

พลท 403  การฝึก และการตัดสนิกฬีารักบ้ีฟุตบอล    

PET 403  Rugby Football Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 234 และ พลท 324 

2(1-2-3) 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีารักบ้ีฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีารักบ้ีฟุตบอล 
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พลท 404  การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทนนิส     

PET 404  Tennis Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 151  

2(1-2-3) 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส 

 

พลท 405  การฝึก และการตัดสนิกฬีาแบดมินตัน     

PET 405  Badminton Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 254  

2(1-2-3) 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาแบดมินตัน บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน 

 

พลท 406 การฝึก และการตัดสนิกฬีากอล์ฟ     

PET 406  Golf Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 255  

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีากอล์ฟ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ 

 

พลท 407 การฝึก และการตัดสนิกฬีาแฮนด์บอล     

PET 407  Handball Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 244และ พลท344 

2(1-2-3) 

          คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาแฮนด์บอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัย

ที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสนิ และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล 
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กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา 

พพล411 

PPE 411 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา 

Learning Management in Primary Level Physical Education  

3(2-2-5) 

       ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษา

และวิเคราะห์หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพในกลุ่มสาระสขุศึกษา และพลศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทาง

พลศึกษาในระดับประถมศึกษาศึกษา 

 
พพล412 

PPE 412 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

Learning Management in Secondary Level Physical Education  

3(2-2-5) 

       ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษา

และวิเคราะห์หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพในกลุ่มสาระสขุศึกษา และพลศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทาง

พลศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา 

 
พพล413 

PPE 413 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

Learning Management in Physical Education  for     

Vocational Education 

3(2-2-5) 

      ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษาและ

วิเคราะห์หลักสตูรการอาชีวศึกษา การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการ

ส่งเสริมสขุภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่

หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทางพลศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 
พพล414 

PPE 414 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษาพิเศษ    

Learning Management in Physical Education for Special Education 

3(2-2-5) 

       ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษา

และวิเคราะห์หลักสตูรการศึกษาพิเศษ การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ

การส่งเสริมสขุภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่

หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทางพลศึกษาในการจัดการศึกษาพิเศษ 
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พพล415 

PPE 415 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษานอกระบบ 

Learning Management in Physical Education for Non-Formal 

Education 

3(2-2-5) 

       ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ศึกษา

และวิเคราะห์หลักสตูรการศึกษานอกระบบการออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพ่ือการส่งเสริมสขุภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสมต่อความสามารถในการ

เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทางพลศึกษาในการศึกษานอกระบบ 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

ล าดบั

ที่ 

ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั 

ประชาชน 

*1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาวุฒิ  ปล้ืม

ส าราญ 

กศ.บ. (พลศกึษา) 

ค.ม. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2523 

2525 

xxxxxxxxxxxxx 

*2. อาจารย์ลักษม ี ฉิมวงษ์ วท.บ. (พลศกึษา) 

ค.ม. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2552 

xxxxxxxxxxxxx 

*3. อาจารย์ไพญาดา สงัข์ทอง วท.บ. (พลศกึษา) 

ค.ม. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2552 

xxxxxxxxxxxxx 

4. อาจารย์ธงชาติ พู่เจริญ กศ.บ. (พลศกึษา)

กศ.ม. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 

2530 

xxxxxxxxxxxx 

5. อาจารย์จีรนันท ์ เจริญชัยภนิันท ์ วท.บ. (พลศกึษา)

วท.ม(วิทยาศาสตร์

การกฬีา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 

 

2549 

xxxxxxxxxxxxx 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

(1) หมวดวิชาชีพครู 

                       

ดบัท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ฤทธชัิย  อ่อนมิ่ง กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์ ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภกัดิ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา), 

2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 อาจารย์ ดร.นัทธรัีตน์  พีระพันธุ ์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีข า กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ Ph.D.(Education Psychology), 2544  University of  Oklahoma, USA. 

9 อาจารย์ดร.มณฑริา  จารเุพง็ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

10 อาจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี กศ.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา, 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์นันทวิทย์  เผ่ามหานาคะ กศ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ 

12 อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ 
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ดบัท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

13 อาจารย์ ดร.นฤมล  พระใหญ่ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 

14 อาจารย์ ดร.ธรีะภาพ  เพชรมาลัยกุล ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัทางการศกึษา), 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 อาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ผศ.ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์ Ph.D. (Adult & Continuing Education 

/Higher Education), 2533   

University of North Texas,U.S.A. 

17 อาจารย์ ดร.จารวุรรณ  พลอยดวงรัตน์ ศษ.ด.(การบริหารการศกึษา), 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉัตรกมลทศัน์ กศ.ด.(การบริหารการศกึษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศกึษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ รอ.ดร.อภธิร์ี  ทรงบัณฑติย์ กศ.ด.(การบริหารการศกึษา), 2550 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน ์ Ph.D.(Educational Administration with 

concentration on Research and  

Evaluation), 2542  

Illinois State University, U.S.A. 

22 อาจารย์ ดร.สวุพร  เซม็เฮง Ph.D. (Educational Research Evaluation), 

2531  

Macquaric University Sydney,  

Australia 

23 อาจารย์ ดร.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์ ค.ด.(การวัดและประเมินผล   

การศกึษา),2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 อาจารย์ดร.รณิดา  เชยชุ่ม ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศกึษา),2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสขุ ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์),

2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 อาจารย์ ดร.อทิธพัิทธ ์ สวุทนัพรกูล ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา),2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ.ดร.อุษณีย์   อนุรทุธว์งศ ์ Ph.D. (Special Education, Gifted and    

 Talented Children), 2532 

University of Pittsburgh, U.S.A. 

29 รศ.ดร.ดารณี  ศกัดิ์ศริิผล กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ดร.ศริิพันธ ์ ศรีวันยงค์ กศ.ด. (การศกึษาพิเศษ), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์ประพิมพ์พงศ ์ วัฒนะรัตน์ กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 ผศ.ดร.เพญ็สริิ  จีระเดชากุล Ph.D. (Philosophy of Ed.), 2525 George  Peabody College,Vanderbilt 

University 

33 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สภุาพ ค.ด. (พัฒนศกึษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 อาจารย์ ดร.พรใจ  ล่ีทองอนิ กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

35 อาจารย์ ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

36 อาจารย์ ดร.จันทรัศม์   

ภตูิอริยวัฒน์ 

ศษ.ด. (บริหารการศกึษา), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

37 อาจารย์ ดร.วัฒนีย์  โรจน์สมัฤทธิ์ Ph.D. (Adult & Cont. Ed), 2534 University of North Texas,U.S.A. 

38 อาจารย์ ดร.กมัปนาท  บริบูรณ์ กศ.ด. (การศกึษาผู้ใหญ่),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

39 อาจารย์ ดร.สมุลนิตย์   

เกดิหนุนวงศ ์

ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 รศ.ดร.ประพันธศ์ิริ  สเุสารัจ กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 ผศ.สนั่น  มีขันหมาก กศ.ม. (การประถมศกึษา), 2526 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 ผศ.รังส ี เกษมสขุ กศ.ม. (การประถมศกึษา), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 อาจารย์ ดร.รุ่งทวิา  แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 อาจารย์ ดร.วรินทร  โพนน้อย กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) , 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ดบัท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

45 อาจารย์วิลาวัลย์   ด่านสริิสขุ กศ.ม. (การประถมศกึษา),2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

46 อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขยีว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา), 

2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

47 อาจารย์ ดร.กติตชัิย  สธุาสโินบล ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

48 อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศยุ์ทธไกร Ed.D.(Industrial Ed.Mgt.), 2533 Technological University of the 

Phillippines 

49 อาจารย์โอภาส  สขุหวาน วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน),2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

50 อาจารย์ ดร.อมัพร กุญชรรัตน์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), 2551 มหาวิทยาลยัเทคโนโลบพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

51 อาจารย์ ดร.จารวุรรณ  สกุลคู Ph.D.(Higher Education Administration), 

2532  

University of  North Texas  

52 อาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธสิขุ Ph.D. (Admin & Policy Studies), 2535 University of Pittsburgh 

 อาจารย์ ดร.จตพุล  ยงศร กศ.ด.(การอุดมศกึษา),2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 รศ.ดร.เยาวพา  เดชะคุปต ์ Ed.D.(Curriculum & Instruction),2530 Illinois State University 

54 ผศ.ดร.สริิมา  ภญิโญอนันตพงษ์ Ph.D. (Elementary, Early Childhood & 

Gifted Education), 2532 

University of IOWA U.S.A. 

55 อาจารย์รังรอง  สมมิตร กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ Ph.D.(Curriculum & Instruction), 2523 The University of Kansas 

57 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาต ิ Ph.D.(Sec.Ed.Math.Ed.),2528 University of Alberta, Canada 

58 รศ.ดร.สนีุย์  เหมะประสทิธิ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

59 ผศ.ทนง  อคัรธรีานนท ์ กศ.ม.(ฟิสกิส)์, 2521 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 อาจารย์ ดร.ศภุววรรณ  สจัจพิบูล  ค.ด. (หลักสตูรและการสอน), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

61 อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน กศ.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

62 อาจารย์สมปอง  ใจดีเฉย กศ.ม.(เคมีชีวภาพ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

63 อาจารย์ ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด.(หลักสตูรและการสอน),2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

64 อาจารย์รุ่งอรณุ  โรตน์รัตนาด ารง ศษ.ม.(การสอนภาษาไทยเป็น   

ภาษาต่างประเทศ), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

65 อาจารย์ ดร.วันเพญ็  ประทุมทอง กศ.ด.(วิทยาศาสตรศกึษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

66 อาจารย์ ดร.ณัลลิกา  โตจินดา ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

(2) หมวดวิชาเอก 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.พรสขุ   หุ่นนิรันดร์ H.S.D.(Health and Safety Education) ,2528 Indiana  University,USA 

2 รศ.ดร.กฤตกรณ์   ประทุมวงษ์ วท.ด.(โภชนศาสตร์),2545 มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสนิ ส.ด.(สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์),2543 มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ผศ.ดร.ทรงพล  ต่อนี ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน),2547 มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ผศ.ดร. สนุันทา   ศรีศริิ D.S.M. (Sport Management),2551 United States Sports Academy,USA 

6 อาจารย์ดร.อนันต์  มาลารัตน ์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศกึษา),2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 อาจารย์ดร.อนงค์ หาญสกุล ปร.ด. (สาธารณสขุศาสตร์),2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 อาจารย์บุปผา   ปลื้มส าราญ กศ.ม.(สขุศกึษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

(1)  หมวดวิชาชีพครู 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ.อจัฉรา จ่ายเจริญ กศ.ม.(ชีววิทยา), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผศ.ดร.วศณิีส ์อศิรเสนา  

ณ อยุธยา 

Ed.D.(Early Childhood), 2542 University of North Texas 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

9 อาจารย์สธุรีา   เมืองนาโพธิ์ วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) สาขาสขุศึกษาและ

พฤตกิรรมศาสตร์,2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 อาจารย์สงิหา จันทน์ขาว ค.ม.(สขุศกึษา) ,2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11 อาจารย์ทรัพย์สตรี  แสนทวีสขุ ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 อาจารย์นรตุตม์  สหนาวิน วท.ม.(สขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม),2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 อาจารย์จิราวรรณ  ตอฤทธิ์ วท.ม.(สขุาภบิาลสิ่งแวดล้อม),2552 มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 รศ.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ กศ.ม. (พลศกึษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 รศ.ธงชัย เจริญทรัพย์มณ ี ค.ม. (พลศกึษา),2524 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16 รศ.ดร.ภาคภมูิ รัตนโรจนากุล ปร.ด. (การจัดการทางการกฬีา),2554 มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 ผศ.สมชาย ไกรสงัข์ ค.ม. (พลศกึษา),2531 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 ผศ.ธาวุฒิ ปล้ืมส าราญ ค.ม. (พลศกึษา),2525 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19 อาจารย์ธงชาติ  พู่เจริญ กศ.ม. (พลศกึษา),2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ล าพอง  ศรรุ่ง กศ.ม. (พลศกึษา),2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อาจารย์ไมตรี  กุลบุตร กศ.ม. (พลศกึษา),2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อาจารย์ดร.พัชร์ชศกัดิ์   

ธญัประจันบาน 

ค.ด. (พลศกึษา),2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศริิธรรม ค.ด. (พลศกึษา),2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 อาจารย์ทศพล  ธาน ี กศ.ม. (พลศกึษา),2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 อาจารย์จีรนันท ์ เจริญชัยภนิันท ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกฬีา),2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อาจารย์ธติิพงษ์  สขุด ี กศ.ม. (พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 อาจารย์ลักษมี  ฉิมวงษ์ ค.ม. (พลศกึษา),2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

28 อาจารย์อนุศกัดิ์  สคุง กศ.ม.(พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 อาจารย์ธนัช  ยอดด าเนิน กศ.ม.(พลศกึษา,2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 อาจารย์ไพญาดา  สงัข์ทอง กศ.ม.(พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์แอน  มหาคีตะ กศ.ม.(พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32 อาจารย์ชาญกจิ  ค าพวง ค.ม.(พลศกึษา),2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

33 อาจารย์ปรียาภรณ์  กุลศริิรัตน์ กศ.ม.(พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 อาจารย์กษิดิ์เดช  เกตุมณ ี กศ.ม.(พลศกึษา),2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

3 อาจารย์เรณรัูชต์ ประสทิธเิกตุ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ฑฆิมัพร สวัสดิ์โยธนิ กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์เนตรนภสิ พัฒนเจริญ กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ปวณีา สณัห์ฐานะกุล คม.(ปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 อาจารย์ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ กศ.ม.(ปฐมวัย), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อาจารย์พิมผกา อคัคะพู กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อาจารย์ภคันิษฐ์ วรรณเฉลิม กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อาจารย์เรวดี เพชรมุน ี กศ.ม.(การศกึษาพิเศษ), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 อาจารย์วชิราภรณ์ ชุมพล กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อาจารย์สภุคั โอฬาพิริยกุล คม.(การศกึษาปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 อาจารย์กรรณิกา เพช็รเหล่ียม กศ.ม.(จิตวิทยาการศกึษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อาจารย์นฤมล พัชรปิยะกุล กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้า กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 อาจารย์สกุญัญา สพุรรณรัตน์ กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อาจารย์ศภุมาส ด่านพานิช กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อาจารย์กาญจนา พะทะยะ คม.(ปฐมวัย), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19 อาจารย์จุลศกัดิ์ สขุสบาย กศ.ม.(การวัดผลการศกึษา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 อาจารย์ภวัตส ์สงัข์เผอืก กศ.ม.(ศลิปศกึษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อาจารย์ภริฎา กจิพัฒนเจริญ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อาจารย์ลินดา การภกัด ี กศ.ม.(การประถมศกึษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 อาจารย์วิจติร ชะโลปถัมภ ์ กศ.ม.(การวัดผลการศกึษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท ์ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

25 อาจารย์ ดร.พรทพิย์  ศริิภทัราชัย กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศกึษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อาจารย์ ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ผศ. ชมนาด  เช้ือสวุรรณทวี ค.ม.(การศกึษาคณิตศาสตร์), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 ผศ. กติติคุณ  รุ่งเรือง ศษ.ม.(การสอนสงัคมศกึษา), 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29 ผศ.ชวลิต  สงูใหญ่ กศ.ม.(การมัธยมศกึษา), 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท ์ กศ.ม.(การสอนภาษาไทย), 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

31 อาจารย์สคุนธ ์ อกัษรชู ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน),2546 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

32 อาจารย์สภุาภกัตร์   ปรมาธกุิล M.Ed. (ภาษาองักฤษ), 2522 University of  Oklahoma, USA. 

33 อาจารย์จินตนา  นกับุญ กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ),2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

34 อาจารย์วนิษฐา  ดาราสรูย์ ศศ.ม. (ไทยศกึษา), 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

35 อาจารย์สกุญัญา  บญุทวี ศษ.ม. (ภาษาไทย), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

36 อาจารย์สมคิด  กอมณ ี กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

37 ผศ.นภาลักษณ์  รุ่งสวุรรณ ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 ผศ. โชตรัศมิ์  จันทน์สคุนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 อาจารย์ภทัรา  รัตนานนท ์ กศ.ม. (ฟิสกิส)์, 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 อาจารย์ศริิลักษณ์ คงมนต์ วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

41 อาจารย์ณัฐ  สทิธกิร กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42 อาจารย์อภณิห์พร  ฤกษ์อนันต ์ กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

43 อาจารย์ประภารัตน์  ธติิศภุกุล กศ.ม. (ภาษาองักฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 อาจารย์สกุลัยา  ฉายสวุรรณ ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45 ผศ. มณีภรณ์  ทฤษณาวด ี ค.ม. (การสอนเคมี), 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

46 อาจารย์ดร.อุไร  จกัษ์ตรีมงคล กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 อาจารย์ ดร.อุทยัวรรณ สายพัฒนะ กศ.ด. (การทดสอบและการวัดผล 

ทางการศกึษา), 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกญัญา  ค.ม. (วิจัยการศกึษา),2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศกึษา),2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ  กศ.ม. (การวัดผลการศกึษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 อาจารย์มานิดา ชอบธรรม  กศ.ม. (การวัดผลการศกึษา), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคการศกึษา), 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

 

(2)หมวดวิชาเอก 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.สปุราณีวิ์   

ขวัญบุญจันทร ์

Ed.D. (Supervision and 

Curriculum),2530 

Centro Eacolar Univerty, 

2 รศ.ดร.สาล่ี สภุาภรณ์ Ed.D. (Physical Education :  

Sports Pedagogy),2541 

University of 

Massachusetts,Amherst,USA 

3 ผศ.ดร.สบืสาย บุญวีรบุตร Ph.D. (Sports Psychology),2535 Oregon State University,USA 

4 อาจารย์ดร.อุษากร พันธุว์านิช D.S.M. (Sports Management), United States Sports Academy,USA 

5 อาจารย์ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ Ph.D. (Sports Science: Sports 

Psychology),2539 

Victoria University of Technology 

Melbourne<Australia 

6 อาจารย์ดร.ถนอมศกัดิ์ เสนาค า D.S.M. (Sports Management),2551 United States Sports Academy,USA 

7 อาจารย์ดร.สภุาภรณ์  ศลิาเลิศเดชกุล Ph.D. (Exercise Physiology),2553 University of Bath, United Kingdom 

8 อาจารย์สนธยา  สลีะมาด วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 อาจารย์นุชรี เสนาค า วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2548 มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 อาจารย์ดร.อาพรรณชนิต ศริิแพทย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกฬีา),2551 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

11 อาจารย์พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกฬีา),2554 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 อาจารย์วชัรี ฤทธวิัชร์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2546 มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 อาจารย์ณัฐธดิา บังเมฆ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อาจารย์ประสทิธิ์ ปีปทุม วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลัง

กาย),2551 

 

16 อาจารย์ศริิเชษฐ์ พูลทพิายานนท ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 อาจารย์เกริกวิทย์ พงศศ์รี วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 ผศ.ชัยโรจน์  สายพันธุ ์ กศ.ม. (พลศกึษา) ,2528 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม 

คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนาม

ให้กบันิสติตลอดหลักสตูร ดังน้ี 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต 

สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา รวมทั้งทดลองน าหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึก

ปฏบัิติการด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งการจัดท าโครงการทางวิชาการ  

2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่าน     

การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ  

    3)  การฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา 

โดยจัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ 

การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ

โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  

การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

และการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

ทั้งน้ีนิสติต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การฝึกปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนน้ันนิสิต

ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏบัิติการสอน สมัมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่าง

การฝึกปฏบัิติการสอน) และสมัมนาหลังการฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

วิธีการจดัการเรียนการสอน 

1) การปฐมนิเทศนิสติก่อนไปปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

19 ผศ.กนกวดี  พ่ึงโพธิ์ทอง ค.ม. (พลศกึษา) ,2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20 อาจารย์ดร.สมุนรตี  นิ่มเนติพันธ ์ ปร.ด (การจัดการนันทนาการและการ

ท่องเที่ยว),2553 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

21 อาจารย์ดร.อศัวิน  มณอีนิทร์ D.S.M. (Sports Management),2551 United States Sports Academy,USA 

22 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  

ธรรมพงษ์บวร 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 อาจารย์วพิงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) ,2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อาจารย์สราวุธ  ชัยวชิิต วท.ม. (นันทนาการ),2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

25 อาจารย์อดิศยั  มัตเดช วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) ,2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 อาจารย์วณฐัพงศ ์ เบญจพงศ ์ วท.ม. (นันทนาการ),2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2) การสงัเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศกป์ระจ าโรงเรียน  

(ครูพ่ีเล้ียง) 

3) การปฏบัิติการจัดการเรียนรู้และงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ

ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4) การทดลองวิธกีารจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ 

5) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์

วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศกป์ระจ าโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

6) การสมัมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

7) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์

นิเทศกวิ์ชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศกป์ระจ าโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

8) การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา

ที่คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การท าวิจัยในช้ันเรียน 

เป็นต้น 

9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูเพ่ือสรุปเป็น

บทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

4.1.1  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บัง

เกดิผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ 

1)  ความรู้เกี่ยวกบัหลักสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3)  การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

5)  การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 

4.2 ช่วงเวลา  

4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของ

ช้ันปีที่ 3–4 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขา

วิชาเอก ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 
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4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 

4 -5 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 

4.3.2 จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ภาค

การศึกษา เตม็เวลา โดยต้องมีช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ 

4.4   การเตรียมการ 
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการตั้ งแต่          

การเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ก าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบ

การนิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เพ่ือให้นิสติทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพ่ือรู้และ

เข้าใจปัญหา และการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหา จึงก าหนดให้นิสติแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท า

วิจัยทั้งสองประภท โดยในภาคเรียนที่ 1 ให้ฝึกท าวิจัยประเภทที่ 1: การวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา ใน

กรณีที่นิสิตคนใดท าวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้ว ประสงค์ที่จะท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนา/

แก้ไขปัญหาภายในภาคเรียนที่ 1 กส็ามารถท าได้ ส าหรับในภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตฝึกท าวิจัยประเภทที่ 

2: การวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหา ใน 1 ปีการศึกษา นิสิตอาจท ารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่

ให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก  าหนด ทั้งน้ีต้องได้รับการเหน็ชอบจากอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

2) สามารถท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ได้ 

3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ

วิชาชีพ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 

5.4  จ านวนหน่วยกิต   

      เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซ่ึงรวมอยู่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ   

การสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จ านวน 12 หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นิสติต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา 

5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศกป์ระจ าโรงเรียน 

อาจารย์นิเทศกวิ์ชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษาของนิสติแต่ละคน 



74 

 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

5.5.4 ให้ นิสิต จัดท ารายงานการ วิ จัยฉบับสมบู รณ์ ทั้ งเอกสารและแฟ้ม ข้อ มูล

อเิลก็ทรอนิกส ์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย  

5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 

5.6.4 อาจารย์นิเทศกท์ั้งสามฝ่ายประเมินงานวิจัยของนิสติร่วมกนัตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  
 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต (อตัลกัษณน์ิสิต มศว) 

อตัลกัษณน์สิิต มศว กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 

ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ 

รู้กาละเทศะ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ  มีทักษะ

สื่ อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก  

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

โดยอธบิายให้นิสติเข้าใจความหมายและความส าคัญของอตัลักษณ์ทั้ง 

9 ซึ่ งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัด

กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตมีโอกาส

ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มี    อตัลักษณ์ทั้ง 9 และให้นิสติอภิปราย

แสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้

พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

     2.1  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย

และประชาคมนานาชาติ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มคีุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวิต มี

ความซื่อสตัย์สจุริต 

และมจีรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- สอดแทรกเนื้ อห าในมิติ ท างคุณ ธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิตฝึก

น าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ใน

การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการ

สอบ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการคิด วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่ เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาตนเอง 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน

กจิกรรมนอกหลักสตูรที่มกีารจัดขึ้น 

 



75 

 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2. มจีิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวมจาก

กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องใน

สงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

 

 - ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา เพ่ือ

ปลูกฝงัจิตส านึกสาธารณะ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 

และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน-

ร่วม การวางแผน การปฎิบัติ และการ

น าเสนอผลงาน 

- ประเมนิจากความภาคภมูใิจของนิสติที่ได้

ท าประโยชน์ให้สงัคม 

 

- ให้นิสติเขยีนรายงานความรู้สกึที่มต่ีอการท า

กจิกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให้ตระหนักถงึ

ความสขุที่เกดิจากการให้ 

 

3. รับผดิชอบตนเอง 

ผู้อื่น สงัคม และ 

สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ

กระท าของตนเองต่อตนเอง ผู้ อื่น สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย

งานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมนิความรับผดิชอบต่อตนเองจาก

คุณภาพรายงานรายบุคคล 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจาก

การท ารายงานกลุ่ ม และจากผลการ

ประเมนิกนัเองของนิสติในกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ

ทางความคดิและพฤตกิรรมของนิสติ 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบของ

องคก์รและสงัคม 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือให้นิสติมี

ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏบิตัิในการเรียน

การสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การ

ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้ นเรียน การส่ง

รายงานตามเวลาที่ก  าหนด การแต่งกาย 

และการปฏิ บั ติ ตนตามระเบี ยบขอ ง

มหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของ

ไท ย แ ล ะป ระช าค ม

นานาชาต ิ

- มรีายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสติมแีนวคดิทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารง- ชีวิต โดยให้

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคดิเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

- สอดแทรกเนื้ อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและนานา ชาติใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่

แสดงถึงการน าแนวคิดทางสุนทรีย- 

ศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการ

อภิปรายในชั้นเรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน

ประเพณแีละวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  

- สังเกตจากการรู้ เท่าทัน สามารถปรับตัว

และเลือก รับวัฒนธรรมที่ ดี งามของ

นานาชาตไิด้ 
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2.2 ดา้นความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้ อย่าง

กว้างขวาง มี โลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- จัดหลักสตูรให้มรีายวิชาบงัคับที่ครอบ-คลุม

ความรู้ ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดย

จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  และมี

รายวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือให้นิสติมีโอกาส

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

- มีการแนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏบิตัใินทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถงึการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเตมิ โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก

แหล่งที่ น่ าเชื่ อถื อมาประกอบได้อ ย่าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ

อ้างองิ 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

2. มีความรู้ และความ

เข้าใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เท่ าทันการ

เปล่ียนแปลงและด ารง 

ชีวิตอย่างมีความสุข

ท่ามกลางกระแสโลกา

ภิวัตน์ 

- ให้เรียนรู้หลักธรรมที่ส  าคัญในการด ารงชีวิต 

โดยใช้หนังสอืและกรณศีึกษา 

- ให้ท ากิจกรรม Who am I เพ่ือให้เข้าใจ/

ทราบที่มาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง 

- มอบหมายงานให้นิสติฝึกน าหลักธรรมมาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิด/วิ เคราะห์ และการ

เลือกใช้หลักธรรมที่ เหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต 

- ประเมินจากพัฒนาการด้านความ คิด

และพฤตกิรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 

3. มีความรู้  ความเข้าใจ

เพ่ือนมนุษย์/สังคมทั้ง

ไทยและนาน าชาติ /

กฏหมายในชีวิต ประจ า-

วัน  และสามารถน า

ความรู้ ไป ใ ช้ ในการ

แ ก้ ปัญห าและส ร้าง 

สรรคส์งัคม 

- ให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัมนุษย์/สงัคมไทยและ

นานาชาติเพ่ือให้นิสติเข้าใจพฤตกิรรมของมนุษย์

ในการอยู่ร่วมกัน และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิต ประจ าวัน รวมทั้งแนะน าแหล่งอ้างอิงให้

นิสติค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 

- ให้นิสติเรียนรู้การด ารงชีวิตในสงัคมอย่างมี

คุณค่าจากกรณศีึกษา 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา

สั งคม แล ะน าสน อแน วท างแ ก้ ไขอ ย่ าง

สร้างสรรค ์

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฎบิตั ิและการน าเสนอ

ผลงาน 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

สงัคมโดยเริ่มจากตนเอง 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

 

4. มีความรู้  ความเข้าใจ 

และตระหนักถึงความ

จ าเป็ นในการมี ความ 

สัมพันธ์ที่ ถูกต้องกับ

ธรรมชาตแิวดล้อม 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบของ

พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงความจ าเป็นใน

การมคีวามสมัพันธท์ี่ถูกต้องกบัสิ่งแวดล้อม 

- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ปัญหา

สิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธแีก้ ปัญหา

โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิต

เอง และน าเสนอในชั้นเรียน 

 

- ประเมนิจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากกความรับผิดชอบในการ

ท ารายงานรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

- สังเกตจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

การบริโภค 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5. มีความรู้ พ้ื นฐาน

และทักษะในการด ารง 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง 

- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณีศึกษามา

อภิปรายในชั้นเรียน 

- มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสติฝึกคิดและ

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เห็นว่า

นิสติได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเลือกสรร

ความรู้ ในศาสตร์ต่าง ๆ ในกระแสหลัก

มาบูรณาการใช้อย่างรู้ เท่าทนั  

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. เป็นผู้ ใฝ่ รู้  และมี

วิ จ ารณญ าณ ในการ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- สอดแทรกกจิกรรมการเรียนการสอนให้นิสติ

ฝึกค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 

- ให้นิสติฝึกใช้หลักกาลามสตูรในการพิจารณา

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการค้นหาความรู้ เพ่ิมเติมอย่าง

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือก

รับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสตูร 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

2. สามารถคิดอย่างมี

เหตผุลและเป็นระบบ 

- ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส- 

มนสกิาร  

- น าเสนอและอภิปรายแลกเป ล่ียนความ

คดิเหน็ในชั้นเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียน

ความความคดิเหน็ในชั้นเรียน 

3. สามารถเชื่ อมโยง

ความรู้ สู่การใช้ประ-

โยชน์เพ่ือพัฒนาคุณ- 

ภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล  

- ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิตได้

เรียนรู้ วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

- ก าหนดประเดน็ปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็

สาธารณะเพ่ือฝึกให้นิสิตรู้ จักใช้ความรู้ ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในทุกมติไิด้อย่างสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมา

ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ และสร้างสรรค ์

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคดิเหน็ในชั้นเรียน 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารง

ตนอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการติดต่อ 

สื่ อสารและสร้างความ 

สมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

- มรีายวิชาที่พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นิสติได้ฝึกใช้ภาษาใน

การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- ใช้กรณี ศึ กษาเป็นตัวอย่างเพ่ื อให้นิสิต

วิเคราะห์เปรียบเทยีบการสื่อสารที่ดแีละไม่ด ี

- ประเมนิจากงานที่ได้รับมอบหมายและ

การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

2 . ส ามารถป รับตั ว

ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้ง

ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ

สมาชิกกลุ่ม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพ่ือ

ฝึกให้นิสิตรู้ จักปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

รับฟังความคดิเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถงึความร่วมมอืในการวางแผน ปฏบิัต ิ

และแก้ปัญหา  

- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤตกิรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากผลการประเมินกนัเองของ

นิสติในกลุ่ม 

 3. การอยู่ร่วมกับผู้ อื่น

อย่างสนัตสิขุ 

- ใช้กรณศีึกษาปัญหาความขดัแย้งเพ่ือให้นิสติ

ได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบที่มต่ีอสงัคม 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเดน็สาธารณะให้

นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิด รับ

ความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพสิทธิของ

ผู้อื่น พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ทางความคดิของแต่ละบุคคล 

- ประเมินจากการมีส่วน ร่วมในการ

วิพากษ์ วิจารณ์ ในชั้ น เรียน  และการ

ยอมรับเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็น

แตกต่าง  

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะการ

วิเคราะห์ เชิงตวัเลข 

- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

โดยตรง เช่น คณติศาสตร์ในชีวิต ประจ าวัน 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลขอย่างต่อเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

2. มีทักษะการสื่อสาร

และการใช้ เทคโนโลยี

สารสน เทศ ได้อ ย่ าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

- ส อด แท รกทั ก ษ ะก ารสื่ อ ส าร  ก าร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายและจรรยา- 

บรรณที่เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา 

- ฝึกนิสิตให้รู้ จักวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แ ส ด งถึ ง ค ว าม ส าม า รถ ใน ก าร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่าง

รู้ เท่าทนั และมจีรรยาบรรณ  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทคโน- 

โลยีสารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความส าคัญของ

แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งแหล่งความรู้  ทั้ง

ที่เป็นสื่อเอกสาร/สื่ออเิลก็ทรอนิคส/์ บุคคลต่าง ๆ 

- แนะน าวิธกีารเรียนรู้/การสบืค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีกทักษะในการ

สบืค้น/อ้างองิข้อมูล การใช้ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

- การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่

แสดงถึงการสีบค้นข้อมูล การเลือก ใช้

ข้ อ มู ล  และการรู้ จั ก แห ล่ ง ข้อ มู ลที่

เหมาะสม 

4. สามารถน าเสนอ

สารสนเทศในรปูแบบที่

เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

-ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

น าเสนอผลงานประเภทต่าง  

- สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ 

- ใ ช้กรณี ศึ กษ าเพ่ื อ เป็นตั วอ ย่างในการ

น าเสนอผลงานที่ดแีละไม่ด ี

- ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น

เรียนในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอ

ผลงานและเลื อกการใช้ เทค โน โลยี

สารสนเทศมาช่วยให้การน าเสนอผลงาน

มคีวามชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 

Mapping) 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม : มี

คุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรม 

1. มคีุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต  มคีวามซื่อสตัย์สจุริต และมจีรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

2. มจีิตสาธารณะเสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

3. รับผดิชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

4. มวีินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบยีบขององคก์รและสงัคม 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยแลประชาคมนานาชาติ 

ความรู ้: มีความรอบรูอ้ย่าง

กวา้งขวาง มีโลกทศันท่ี์

กวา้งไกล มีความเขา้ใจ

ธรรมชาติของตนเอง ผูอ่ื้น 

และสงัคม 

1. มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง มโีลกทศัน์กว้างไกล และสามารถเรยีนรู้ ด้วยตนเอง 

2. มคีวามรู้และความเข้าใจธรรมชาตขิองตนเอง รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและ

ด ารงชีวิตอย่างมคีวามสขุท่ามกลางกระแส  โลกาภิวัตน ์

3. มคีวามรู้  ความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์/สงัคม ทั้งไทยและนานาชาต ิกฎหมายใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรคส์งัคม 

4. มคีวามรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถงึความจ าเป็นในการมสีมัพันธท์ี่ถูกต้องกบั

ธรรมชาตแิวดล้อม 

5. มคีวามรู้ พ้ืนฐานและทกัษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ทกัษะทางปัญญา : เป็นผูใ้ฝ่รู ้

คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ

น าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนิน

ชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้และมวีิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. สามารถคดิอย่างมเีหตผุลและเป็นระบบ 

3. สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติของตนเอง

และสงัคมในทุกมติไิด้อย่าสมดุล 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ : 

สามารถติดต่อสื่อสารและ

ด ารงตนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน

สงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

1. ใช้ภาษาในการสื่อสารและสร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

2. สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างสนัตสิขุ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มทีกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

2. มทีกัษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรปูแบบที่เหมาะสมและมคุีณภาพ 
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3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะวาม
สมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคล  
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข  

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    
มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 1 
                   

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 
                   

มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 1 
                   

มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 2 
                   

มศว 141  ทกัษะการรู้สารสนเทศ                    
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
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3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะวาม
สมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคล  
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข  

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
              และสิ่งแวดล้อม 

มศว 143 พลังงานทางเลือก                    
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    
มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                    
มศว 351  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ

ธรรมชาติ 

              พลังงาน และจิต 

                   

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                    
มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                    
มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                    
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    
มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม                    
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3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะวาม
สมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคล  
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข  

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 354 มนุษย์กบัสนัติภาพ                    
มศว 355 พุทธธรรม                    
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                    
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                    
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือน

สงัคม 
                   

มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม                    
มศว 363 มนุษย์กบัการเมือง                    
มศว 364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์                    
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่                    
มศว 366 จิตวิทยาสังคม                    
มศว 367 กฎหมายทั่วไป                    
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3.1 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะวาม
สมัพนัธ์ 

ระหว่างบคุคล  
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข  

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม

และเทคโนโลยี 
                   

มศว 372 ภมูิปัญญาท้องถิ่น                    
มศว 373 ภมูิลักษณ์ชุมชน                    
มศว 374 สมัมาชีพชุมชน                    
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ชุมชน 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

หมวดวิชาชีพครูและวิชาเอก 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต (ED-SWU) 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มค่ีานิยมความเป็นคร ูและ

ปฏบิตัตินตามมาตรฐานวิชาชีพ มคีวามยุตธิรรม เมตตา

ธรร เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสยีสละ อทุศิตนเพ่ือพัฒนาบุคคล

และสงัคมที่มคีวามรับผดิชอบในการด าเนนิงานของ

ตนเองและมจีิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และบริการสงัคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน 

  จัดกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดสถานการณต่์างๆ จัด 

ประสบการณเ์ป็นปกตแิละในโอกาสพิเศษ  

 จัดสถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนา ต่างๆ ให้ 

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและเป็นผู้น าในการสืบสาน 

สร้างสรรค ์วัฒนธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและวิถไีทย จิตส านึกสาธารณะ 

และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสติประพฤตตินเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรมโดยมกีารประกาศ 

เกยีรตคุิณยกย่องนิสติที่มคุีณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามคัคธีรรม ปัญญา

ธรรม)  เป็นผู้รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น เคารพผู้อื่น 

เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ด ีไม่ต่อต้าน ทะเลาะเบาะแว้ง มเีหตผุล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ์ 

ประสบการณ ์เช่นการจัดกจิกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การอบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค ์พบปะ แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอื่น จัดกจิกรรมการอบรม สมัมนา ต่างๆ ให้นิสติโดยตรง ตลอดจนจัดกจิกรรมบริการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสติได้

ไปบริการวิชาการเพ่ือช่วยเหลือสงัคม  
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา 

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

ตดิต่อ เข้าพบง่าย มมีนุษยสมัพันธ ์ยิ้มแย้ม  เป็นกนัเอง

กบัเพ่ือนนิสติ และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ด ี

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ์ 

ประสบการณ ์เช่นการจัดกจิกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทมี การอบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ  

การแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ความรัก  

ความเมตตาและเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพือ่สงัคม แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจากภายในและ 

หน่วยงานอื่น 

4) W: Work Smart  (เป็นนกัปฏิบติัท่ีดี)   

ปฏบิตังิานอย่างถูกต้อง ทนัเวลา และทนัสมยั ปฏบิตังิาน

อย่างเตม็ความสามารถ ตรงตามแผนปฏบิตังิาน 

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี

ในการท างาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกจิกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น  

การศึกษา ดูงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงานต่างๆเพ่ือเสริมสร้าง 

ประสทิธภิาพในการใช้ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู้  มีความสามารถในการสร้างสรรคโ์ดย 

และเขยีนรายงาน การเขยีนผลงานทางวิชาการ 

 การจัดกจิกรรมที่ก  าหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ตลอดจนจัด 

สถานการณ ์ประสบการณ ์เช่น การอบรม สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตัิ ในวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ 

เสริมสร้างประสทิธภิาพในการท างานเดี่ยวและเป็นทมี 

 การประยุกตใ์ช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตัิ ในวิชาชีพทาง 

การศึกษา การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏบิัต ิการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา  มีระบบ 

กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 

 



87 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา 

5) U: Unity (รักองคก์ร)   

รักองคก์ร แสดงเจตคตแิละความรู้สกึที่ดต่ีอองคก์ร ด ารง

ไว้ซึ่งอตัลักษณข์องคณะ รักษาผลประโยชน์ ช่วยเหลือ

เกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกจิกรรม ตลอดจนจัด 

สถานการณ ์ประสบการณ ์เช่นการจัดกจิกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทมี การอบรม สมัมนา 

 การจัดกจิกรรมและการท างานกลุ่ม กจิกรรมปฏสิงัสรรค ์พบปะ การ 

แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทศันศึกษาดูงาน การจัดโครงการกฬีาและนันทนาการ การให้ 

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่โดย 

อาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏสิงัสรรค ์พบปะ แลกเปล่ียนความคดิเหน็กบับุคลากรจาก 

ภายในและหน่วยงานอื่น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. แสดงความซื่อสตัย์ สจุริต ยุตธิรรม และปฏบิตัตินตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

2. แสดงออกถงึความมรีะเบยีบและความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง 

3. แสดงออกถงึความมจีิตส านึกและตระหนักในการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

4. แสดงออกถงึความเคารพสทิธแิละความคดิเหน็ของ

ผู้อื่น 

5. แสดงความคดิเหน็หรือพฤตกิรรมการมจีิตสาธารณะ 

และเสยีสละ 

 

1. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณจ์ริง บทบาทสมมต ิกรณตีวัอย่างโดยสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2. ก าหนดให้นิสติท างานเป็นกลุ่ม หรือจัดท าโครงงานที่
เกี่ยวข้องกบัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู

เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ โดยถอืประโยชน์ของสว่นรวมเป็น

ที่ตั้ง 

3. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพ่ือส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ด ี
และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม 

4. สร้างโอกาสให้นิสติได้พบกบับุคคลหรือเหตกุารณท์ี่เป็น
กรณตีวัอย่าง เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการ
สอน  

2. ประเมนิจากพฤตกิรรมการเข้าเรยีน การตรงต่อ
เวลาของนิสติในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย การรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.  สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงอาการรับรู้หรือ
ตอบสนองในการเรียน การจดบนัทกึ การโต้ตอบข้อ

ซักถาม โดยเน้นการประเมนิตามสภาพจริง 

4. เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมนิผล 

 



88 
 

ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5. การเป็นแบบอย่างที่ดขีองอาจารย ์

6. ประกาศเกยีรตคุิณนิสติที่ท  าประโยชน์ต่อสงัคม  
7. ปลูกฝงัให้นิสติเป็นผู้ที่มวีนิัยในตนเองและมรีะเบยีบ ทั้ง

ด้านการเรียนและการด ารงชีวิต    

2. ดา้นความรู ้

1. สามารถอธบิายถงึความรู้ใน 

หลักการและทฤษฎขีองเนื้อหาวชิา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และ 
ทกัษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กบัการประกอบอาชีพ 

3. ตดิตามความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 

4. น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที ่
เรียนไปประยุกตก์บัการด ารงชีวติ 

 

1. จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

2. จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้มกีารเรียนรู้

จากสถานการณจ์ริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณต์รงมาบรรยาย แลกเปล่ียนความคดิเหน็  

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 

4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสติจัดท าโครงงาน การฝึกงาน การฝึกปฏบิตั ิการ

ปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงาน องคก์ร ที่เป็นเครือข่าย 

ประเมนิจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏบิตังิาน

ของนิสติโดยใช้การประเมนิตามสภาพจริงในด้านต่างๆ 

คอื 

1.1 การทดสอบย่อย 

1.2 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน 

1.3 การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
1.4 การน าเสนอผลงาน 

1.5 โครงงาน การฝึกงาน การฝึกปฏบิตั ิการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพคร ู 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถแสดงออกถงึการคดิ 

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

3. มคีวามใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรคน์วัตกรรม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสติได้ฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์ ทกัษะการคดิ จากสภาพ ปัญหา หรือสถานการณจ์ริง

ต่างๆ  ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคดิ อภิปราย

กลุ่ม การท ากรณศีึกษา การ โต้วาท ีการจัดท าโครงการ การ

ทดลองในห้องปฎบิตักิาร ฯลฯ 

2.  จัดกจิกรรมให้นิสติมโีอกาสเรียนรู้จากปัญหา และ

ประสบการณจ์รงิ เพ่ือการเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 

1. การประเมนิผลที่สะท้อนการคดิวิเคราะห์ โดยใช้การ

ประเมนิตามสภาพจริง จากการเขยีนรายงาน การ

น าเสนอผลงาน และการทดสอบ  

2. การสงัเกตนิสติ ด้านความสามารถในการตดัสนิใจ    

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ ์ ต่างๆ 

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

2. มคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมและองคก์ร 
3. สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณแ์ละวฒันธรรม

องคก์ร 

 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้นการท างานเป็น

กลุ่มและงานที่ต้องมปีฏสิมัพันธร์ะหว่างบุคคล เพ่ือเสริมสร้าง

ให้ผู้เรียนตระหนักถงึความส าคญัและพัฒนาตนเองในด้าน

ความมมีนุษยสมัพันธอ์นัดแีละความรับผดิชอบส่วนบุคคล 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในภาคปฏบิตัิ ทั้งในและ

นอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

- ประเมนิพฤตกิรรมของนิสติที่แสดงถงึ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบในการ

ท ากจิกรรมกลุ่ม เช่น การยอมรับฟังความคดิเหน็ของ

เพ่ือน โดยใช้การประเมนิตามสภาพจริง 

- เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมในการประเมนิ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ความรับผดิชอบ 

- สอดแทรกเรื่องความรับผดิชอบ การมมีนุษยสมัพันธ ์

การเข้าใจวัฒนธรรมขององคก์ร ฯลฯ  ในรายวิชาต่างๆ 

- บูรณาการแนวคดิเกี่ยวกบัการสร้างความสมัพันธอ์นัดี

ระหว่างบุคคลในสงัคมและความรับผดิชอบเข้ากบัเนื้อหาในทุก

รายวิชาที่สอน 

- มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการที่

เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  และความรับผดิชอบ 

โดยน าเสนอเป็นรายงาน ในรปูแบบการน าอภิปรายร่วมกนัใน

ชั้นเรียน 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อนัมผีลให้สามารถ

เข้าใจองคค์วามรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้อย่าง

เหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในรปูแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้นิสติมคีวามรู้ความเข้าใจและมคีวาม

ตระหนักถงึคุณค่า ในเรื่องของหลักการพูด การเขยีน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณติศาสตร์และเทคนิคทางสถติ ิ ใน

สถานการณต่์าง ๆ เพ่ือการเข้าถงึข้อมูล เลือกรับ เลือกใช้ 

วิเคราะห์และประเมนิคุณค่า ตลอดจนสงัเคราะห์เพ่ือการ

น าไปใช้ในสถานการณต่์าง ๆ เช่น การน าเสนอผลงานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทกัษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวเิคราะห์เชงิตัวเลข และเทคนิคทาง

สถติ ิรวมทั้งส่งเสริมให้เกดิทกัษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง   การ

พูด และการเขยีน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน สงัคมและชุมชน 

- ประเมนิทกัษะของนิสติ ในด้านการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การวเิคราะห์ เทคนิคเชงิตวัเลข

และสถติ ิที่เน้น        การประเมนิตามสภาพจรงิ เช่น      

การสงัเกตพฤตกิรรมเกี่ยวกบั    การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข่าวสาร และผลงานของนิสติ 

- เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมในการประเมนิทกัษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชงิตวัเลข และ

เทคนิคทางสถติ ิ

 

 6. ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้

1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มี
รปูแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ 

(Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สร้างสรรค ์

2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ด้วย
นวัตกรรมที่เหมาะสมกบัความแตกต่างของผู้เรียน 

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณต์รง ได้แก่ การ

จัดท าแผนการเรียนรู้   การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การ

ผลิตสื่อ และการใช้สื่อ  การวัดประเมนิผล  การปฏบิตักิารสอน

แบบจุลภาค (micro teaching)  การวิจัยในชั้นเรียน  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณต์รงในด้านการ

ปฏบิตังิานครใูนสถานศึกษา  การปฏบิตักิารสอนระหว่างเรียน

- ให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น ผู้บรหิารสถานศึกษา 

ครพ่ีูเล้ียง ครปูระจ าชั้น เพ่ือน อาจารย์นเิทศก ์ประเมนิ

นิสติ ที่เน้นการประเมนิตามสภาพจริง ในเรื่องความ 

สามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและความเป็น

คร ู

- ประเมนิผลงานนิสติ จาก บนัทกึการสอน
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ผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณา
การ 

 

 

และในสถานศึกษา  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มปีระสบการณ ์หรือ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน ผ่านการสงัเกตการสอน การ

สมัภาษณ ์

- จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพ่ือนในสถาบนั

และต่างสถาบนั  

- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ครผูู้สอน ครู

ประจ าชั้น ครผูู้ช่วย ครพ่ีูเล้ียง ครตู้นแบบ  ครแูกนน า หรือครู

แห่งชาต ิ

- จัดให้เรียนรู้จากประสบการณต์รง เช่น กรณตีวัอย่างจาก
ห้องเรียน การสงัเกตการณส์อนแบบต่าง ๆ การสมัภาษณห์รือ

สนทนากบัผู้มปีระสบการณ ์

ประจ าวนั บนัทกึการนเิทศ บนัทกึการสงัเกตการสอนครู

พ่ีเล้ียงและเพ่ือน  แผนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการ

ท างานวิจัยในชั้นเรียน การท าแฟ้มสะสมงาน สรปุผลการ

ปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ ์รายงานผลการ

จัดการเรียนรู้และการปฏบิตังิานในสถานศึกษา 

- สงัเกตการสอนในชั้นเรียนและประเมนิแบบ

บนัทกึหลังการสอน โดยครพ่ีูเล้ียง อาจารย์นิเทศก ์

ผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือนนิสติ  

- ประเมนิงานวิจัยในชั้นเรียน  โดยครพ่ีูเล้ียง และ

อาจารย์นิเทศก ์

- ประเมนิการจัดโครงการทางวชิาการของนิสติ 
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      3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 1. แสดงความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และปฏบัิติตนตามหลักธรรมมาภิบาล 

 2. แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผดิชอบต่อตนเอง 
3. แสดงออกถึงความมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 4. แสดงออกถึงความเคารพสิทธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

5. แสดงความคิดเหน็หรือพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ และเสียสละ 
ดา้นความรู ้ 1. สามารถอธบิายถึงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเน้ือหาวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กบัการประกอบอาชีพ 

3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชา 
4. น าความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์กบัการด ารงชีวิต 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 1. สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

2. สามารถใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

2. มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร อนัมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู ้ 1. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการ (Formal) กึ่งทางการ (Non-formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) 

อย่างสร้างสรรค์ 

2. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 

3. แสดงความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาชีพครู   

วิชาชีพครบูงัคบั 
ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู
                     

ศษ 201 ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ 
                     

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา                      
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และ

จิตวิทยาส าหรับคร ู  
                     

ศษ 281 การออบแบบและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

 การสื่อสารการศึกษา 

                     

ศษ 321 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                      
ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                      
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 1                      

ศษ 451  การวัดและประเมนิผลทางการ

ศึกษา 
                     

ศษ 461   การบริหารและการจัดการ

การศึกษา                      
ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา                      
ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ระหว่างเรียน 2 
                     

ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพคร ู1 
                     

ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพคร ู2 
                     

วิชาชีพครเูลือก  
ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
                     

ศษ 301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                      
ศษ 311 จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง

สงัคมและการเมอืง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ

บริโภค 
                     

ศษ 313 งานอาสาสมคัรและกจิกรรม

เยาวชน 
                     

ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคดิ

ระดบัสงู 
                     

ศษ 322 การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น                      
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบ

และตามอธัยาศัย 
                     

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง

จิตส านึกสาธารณะ 
                     

ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย                      
ศษ 336 การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ของผู้เรียน 
                     

ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย                      
ศษ 338 การมธัยมศึกษา                      
ศษ 339 หลัการอาชีวศึกษา                      
ศษ 342  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนา

คุณค่าแห่งตน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศษ 361 การประกนัคุณภาพการศึกษา                      
ศษ 362 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน                      
ศษ 371 สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา                      
ศษ 382 การงานอาชพีและเทคโนโลยี                      
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ

เครือข่ายการเรียนรู้ 
                     

ศษ 452 การประเมนิหลักสตูรและการ

สอนเบื้องต้น 
                     

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การ

ประเมนิและการวิจัยทางการศึกษา 
                     

ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และสงัคม 
                     

กลุ่มวิชาเอก 

วิชาแกนวิชาเอก                      
พลบ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย ์
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลบ 102 สขุศึกษาและพลศึกษาใน

ประชาคมอาเซียน 
                     

พลบ 103 ภาษาองักฤษในวิชาชพีสขุศึกษา

และพลศึกษา 
                     

พลบ 401 สมัมนาสขุศึกษาและพลศึกษา                      
วิชาเอกพลศึกษา                     

พพล 101 ประวัตแิละปรัชญาพลศึกษา                      

พพล 201 ลูกเสอื และยุวกาชาด                      

พพล 202 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วิชาชีพครพูลศึกษา 
                     

พพล 203  วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว                      

พพล 204 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก                      

พพล 205 สขุสมรรถนะ                       

พพล 206 การจัดการสิง่อ านวยความ

สะดวกและอปุกรณท์างพลศึกษา 

                     

พพล 207 หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา                                          
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พพล 301 การวัดและประเมนิผลทางพล

ศึกษา 

                     

พพล 302 หลักสตูรพลศึกษา                      

พพล 303 พลศึกษาส าหรับคนพิการ                      

พพล 304 นวัตกรรมและการวจิยัทางพล

ศึกษา 

                     

พพล 305 การป้องกนัและการรักษาการ

บาดเจบ็ทางการกฬีา 

                     

พพล 306 การจัดการแข่งขนักฬีา                      

พพล 401 จิตวิทยาการกฬีา                      

พพล 402 การบริหารและการจดัการพล

ศึกษาในโรงเรียน 

                     

พพล 403 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                      

พพล 404  การนิเทศพลศึกษา                      

พพล 405  กจิกรรมค่ายพักแรม                      

พลท 111 ว่ายน า้ 1                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท 131 บาสเกตบอล 1                      

พลท 132 ฟุตบอล 1                      

พลท 141 วอลเลย์บอล 1                      

พลท 151 กรีฑา 1                      

พลท 152 เทนนิส                       

พลท 191  ยิมนาสตกิ 1                      

พลท  211  ว่ายน า้  2                      

พลท 212  ด าน า้                       

พลท 213  การช่วยชีวิตและความ

ปลอดภัยทางน า้ 

                     

พลท 221 โยคะ                       

พลท 222 การฝึกด้วยน า้หนัก                       

พลท 223 การเสริมสร้างร่างกาย                      

พลท 224 โบว์ลิ่ง                       

พลท 231 บาสเกตบอล 2                       

พลท 232 ฟุตบอล 2                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท 234  รักบี้ ฟุตบอล 1                        

พลท 241  วอลเลย์บอล 2                      

พลท 242  ฟุตซอล 1                      

พลท 243 ตะกร้อ 1                       

พลท 244 แฮนดบ์อล 1                      

พลท 251 กรีฑา 2                      

พลท 253 แบดมนิตนั                       

พลท 254 เทเบลิเทนนิส                       

พลท 255 กอล์ฟ                       

พลท 261 กระบี่กระบอง                       

พลท 262 มวยไทย                       

พลท 264 กจิกรรมการละเล่นไทย                       

พลท 265 เกมเบด็เตลด็                      

พลท 271 แอโรบกิแดนซ์                       

พลท 272 กจิกรรมเข้าจังหวะ                      

พลท 273 เต้นร าพ้ืนเมอืง                       



100 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท  281 ยูโด                      

พลท 282 เทควนัโด                      

พลท 283 มวยสากล                       

พลท 291 ยิมนาสตกิ 2                      

พลท 293 ยิมนาสตกิลีลา                      

พลท 294 แอโรบกิยิมนาสตกิ                      

พลท 325  จักรยานเพ่ือสขุภาพ                       

พลท 331  ซอฟทบ์อล                      

พลท 334  รักบี้ ฟุตบอล 2                       

พลท 342  ฟุตซอล 2                      

พลท 343 ตะกร้อ 2                       

พลท 344 แฮนดบ์อล 2                      

พลท 351 เปตอง                      

พลท 373 กฬีาลีลาศ                      

พลท 381 ไอคโิด                       

พลท 382 ปัญจักสลีัต                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท 411 เรือพาย                      

พลท 412 เรือใบ                      

พลท 421 กฬีาปีนหน้าผา                      

พลท 442 วอลเลย์บอลชายหาด                       

พลท 451  ยิงปืน                      

พลท 481 คาราเต้โด้                      

พลท 482 มวยปล า้                      

พลท 301 การฝึกและการตดัสนิกรีฑา                      
พลท 302 การฝึกและการตดัสนิกฬีาว่าย

น า้ 

                     

พลท 303 การฝึกและการตดัสนิกฬีา

บาสเกตบอล 

                     

พลท 304 การฝึกและการตดัสนิกฬีา

ฟุตบอล 

                     

พลท 305การฝึกและการตดัสนิกฬีา

วอลเลย์บอล 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท 306 การฝึกและการตดัสนิกฬีา

ยิมนาสตกิ 

                     

พลป 307 การฝึกและการตดัสนิกฬีาฟุต

ซอล 

                     

พลท 308 การฝึกและการตดัสนิกฬีาเท

เบลิเทนนิส 

                     

พลท 309 การฝึกและการตดัสนิกฬีาตระ

กร้อ 

                     

พลท 401 การฝึกและการตดัสนิกฬีามวย

ไทย 

                     

พลท 402 การฝึกและการตดัสนิกฬีามวย

สากล 

                     

พลท 403 การฝึกและการตดัสนิกฬีารักบี้

ฟุตบอล 

                     

พลm 404 การฝึกและการตดัสนิกฬีา

เทนนิส 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชาวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
ความรบัผดิชอบหลกั           ความรบัผดิชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการ

จดัการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พลท 405  การฝึกและการตดัสนิกฬีา

แบดมนิตนั 

                     

พลท 406 การฝึกและการตดัสนิกฬีากอล์ฟ                      
พลท 407 การฝึกและการตดัสนิกฬีา

แฮนดบ์อล 

                     

วิชาการสอนวิชาเอก                     

พพล 411 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

ระดบัประถมศึกษา 

                     

พพล 412 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษา 

                     

พพล 413 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษา 

                     

พพล 414 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

การศึกษาพิเศษ    

                     

พพล 415 การการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

การศึกษานอกระบบ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตขณะก าลงัศึกษา ก าหนดให้มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบ

มาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึง

ระดับมหาวิทยาลัย 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตหลงัจากส าเร็จการศึกษา มี         

การติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท า การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน

เร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ 

สมัภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนการสอน การส ารวจความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิต่อ

ความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพร้อมของอาคารสถานที่ มีการประเมิน

การปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.2 เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่      

จัดให้มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้

มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของ

สาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน

รับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที่  ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มี ความม่ันใจในการปฏบัิติงาน โดย 

1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วม

ผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย 

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้

ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ พัฒนาด้านวิจัย จัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับ

นักวิจัยอาวุโส 

2.    การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน   

การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน  

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงาน

ทางด้านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.2.2 จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ  

2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

สนับสนุนการเข้าร่วมสมัมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วน

ร่วมในกจิกรรมชุมชน 

2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้

ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2.5 จัดสมัมนาระดับชาติ/นานาชาติ 

2.2.6 สร้างสมัพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการท าสัญญาความ

ร่วมมือ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับ    

ทศิทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตครู  

1.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพ่ือก ากับดูแลคุณภาพการ

จัด   การเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 

1.3 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าคณะ เพ่ือให้การด าเนินงาน

ทางด้านการศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ระดับปริญญาตรี เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธภิาพ 

1.4 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการการ

เรียน การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
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1.5 จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก  ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตาม

ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

1.6 มีการประกนัคุณภาพภายในและรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อสถาบัน 

1.7 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสตูร 

1.8 ตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้  

1.8.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิฯ 

1.8.2 มีการวางแผนการด าเนินการหลักสตูรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) จัดท ารายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดท ารายละเอยีดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

1.8.3 มีการด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล ดังน้ี 

1) รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการด าเนินการหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 

1.8.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล    

การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.8.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือต ารา สื่อ       

การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน 

การสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนิสติ 

2.2  ทรพัยากรการเรียนรูที้่มีอยู่เดิม 

 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้  (เช่น หนังสอื ต ารา สื่อการเรียนรู้  เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน

รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น) ตามสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ส านัก

หอสมุดกลางส านักสื่อและเทคโนโลยี ส านักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน  

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน  

2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

  การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสตูร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสตูร และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

3.3 คณาจารยที์ส่อนบางเวลาและคณาจารยพ์เิศษ 

  ในกรณีที่คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตมีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการ

เรียนการสอน ให้แต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่

สอดคล้องกบัรายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตร

ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต ่า

กว่าระดับปริญญาตรี 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้และประสบการณ์การ

ปฏบัิติงาน ในด้านต่างๆอย่างน้อยคนละ 1-2 คร้ังต่อปี 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน   

การลงทะเบียน การเรียน การร่วมกจิกรรม การปรับตัว การพัฒนาทกัษะชีวิต การปฏบัิติตนในระหว่าง 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอื่นๆ 

5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากจิกรรมของนิสติ 
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5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 

5.2.1 นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนนและวิธกีารประเมินผล 

5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสติ 

5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร 

6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑติทุกปี 

6.3 มีการส ารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 

7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

(1) คณาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

      

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ 

มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา (ถ้าม)ี  

      

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม 

(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา  

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุก

รายวิชา  

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วนั หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา  

      

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติ/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

      

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ 

การประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7ปีที่แล้ว  

      

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 

การจัดการเรียนการสอน  

      

(9) คณาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา 

วิชาการ และหรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติที่ลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 

1.1.3 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้ง

ในและนอกช้ันเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินวิธกีารจัดการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการ

เรียนการสอน 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและ ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/

ปรับปรุงทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายใน

และภายนอกสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน

การสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของ

นิสติก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสตูร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติ/นักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

คุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

      

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ 

คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง  

4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง

หลักสตูรและกลยุทธก์ารสอน 
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ภาคผนวก 

 

ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ข. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง / ประสานงาน หลักสตูร 

ค. ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากบัรายวิชาชีพครู

ที่เปิดสอน (จากที่ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาชีพครู) 

ง. ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัดท าหลักสูตร 

จ. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ฉ. การเปรียบเทยีบรายวิชาระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสตูรปรับปรุง 

ช. การเปรียบเทยีบค าอธบิายรายวิชาระหว่างหลักสตูรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วย การศึกษา ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 

-------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรีให้มคีวามเหมาะสม และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 

สภามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงัต่อไปนี้  

          ข้อ 1 ข้อบงัคบันี้ เรียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548” 

          ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบงัคบันี้ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคบั ค าสั่งหรือประกาศหรือมตอิื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี้  หรือซึ่งขดัหรือแย้งกบั         

ข้อบงัคบันี้    ให้ใช้ข้อบงัคบันี้แทน 

           ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2543 

“อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณ ะ” ห ม ายค ว าม ว่ า  คณ ะซึ่ ง เ ป็ น ส่ วน ร าช ก าร  ต าม ม าต ร า  8 แ ห่ งพ ระ ร าชบั ญ ญั ติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543  ด้วย 

“ภ าค วิ ช า  ห รื อ  ส าข าวิ ช า” ห ม ายค ว าม ว่ า  ภ าค วิ ช า  ห รื อ  ส าข าวิ ช า  ขอ งมห าวิ ท ย าลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

“คณ บ ดี ” ห ม าย ค ว าม ว่ า  คณ บ ดี ห รื อ ต า แ ห น่ ง ที่ เที ย บ เท่ า  ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ร าช ก า ร ข อ ง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่

เทยีบเท่าของส่วนงานในก ากบัของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ 5  ให้อธกิารบดรีักษาการตามข้อบงัคบันี้  

 

หมวด 1 

ระบบการจดัการศึกษา 

ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี้  

6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามรีะยะเวลาการศึกษาไม่

น้อยกว่า 30 สปัดาห์ 

6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงันี้  

6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คอื ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สปัดาห์ 
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6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ 

6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา 

ปกต ิหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ 

6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา

โดยมรีะยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ 

จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น  ให้มีจ านวน 

ชั่วโมงการเรียนตามที่ก  าหนดไว้ตามข้อ 8 

ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่ ง เป็นการจัด 

การเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชากไ็ด้ 

ใหแ้ต่ละหลกัสูตรก าหนดใหช้ดัเจนว่าจะจดัระบบการศึกษาแบบใด 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกติ โดย 1 หน่วยกติ ต้องจัดการเรียนการสอนไม่

น้อยกว่า 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตที่ เหลือส าหรับ

ลงทะเบยีนตามหลักสตูรน้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

7.2 การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวิชาไม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

ส าห รับห ลักสูต รที่ จั ด ก ารศึ กษ าใน ระบบ อื่ น  ๆ  ต าม ข้อ  6 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ะบบท วิภ าค 

ให้เทยีบจ านวนหน่วยกติให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ  8 ห น่ วยกิต  หมายถึ งการก าหน ดแสดงป ริม าณ การศึ กษ าที่ นิ สิต ได้ รับ  แต่ละรายวิ ช า 

จะมหีน่วยกติก าหนดไว้ ดงันี้  

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ ใ ช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่ ว โมงต่อสัปดาห์ 

หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏบิัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถงึ 9 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 

ถงึ 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.4 การปฏบิตักิารในสถานศึกษาหรือปฏบิตัติามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏบิตังิาน 3 

ถงึ 12  ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือ 45 ถงึ 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกตใิห้มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่อาจารย์

ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสติได้ใช้ศึกษา 1 ถงึ 2 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ หรือ15 ถงึ 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิให้

มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ ตามระบบทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทยีบค่าหน่วยกติกบัชั่วโมง

การศึกษาให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 

หมวด 2 

หลกัสูตรการศึกษา 

ข้อ 9 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสตูรระดบัปริญญาตรี มดีงันี้  

9.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ใช้ 

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไม่เกิน 12  ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบยีนเรียนไม่เตม็เวลา 
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9.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ ใช้เวลาศึกษา     

ไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 15  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา  

9.3 หลักสตูรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบยีนเรียนไม่เตม็เวลา 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้เวลา

ศึกษาไม่เกนิ 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกนิ  6 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง 

สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสตูรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเลบ็

ต่อท้ายชื่อหลักสตูร 

9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบยีนเรียนไม่เตม็เวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้ ) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้

ของผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเทยีบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 10 การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสตูรนั้น 

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือก

เสรี โดยมสีดัส่วนจ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชา ดงันี้  

11.1 ห ม วด วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป  ใ ห้ มี จ า น วน ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  30 ห น่ ว ย กิ ต 

11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

และวิชาชีพ ให้มจี านวนหน่วยกติรวม ดงันี้  

11.2.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ 

11.2.2 หลักสตูรปริญญาตร ี(5 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกติ 

11.2.3 หลักสตูรปริญญาตร ี(6 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกติ 

11.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกติ 

11.2.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทยีบความรู้) ให้มจี านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ 

โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และวิชาโทต้องมจี านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กติ ในกรณีที่จัดหลักสตูรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกติ ของวิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และให้มี

จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

11.4 หมวดกจิกรรม หมายถงึ การเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกติ 

 

หมวด 3 

การรบัเขา้เป็นนิสิต 

ข้อ 12 คุณสมบตัขิองผู้เข้าศึกษา 

12.1 ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า 

12.2 ส าเรจ็การศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทยีบเท่าส าหรับหลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

12.3 คุณสมบตัอิื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสติ ใช้วิธดีงัต่อไปนี้  
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13.1 สอบคดัเลือก  

13.2 คดัเลือก 

13.3 รับโอนนิสติ จากสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 การขึ้ นทะเบียนเป็นนิสิต  ผู้ที่ ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัว พร้อมหลักฐานที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสติที่ไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวทิยาลัย

ก าหนด เป็นอนัหมดสทิธิ์ที่จะเข้าเป็นนิสติ  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณอ์กัษร  

ในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตวั และเมื่อได้รับอนุมตัต้ิองมารายงานตวัตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 4 

การลงทะเบียน 

ข้อ 16 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

16.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาจะสมบูรณต่์อเมื่อนิสติได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของ 

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  นิสิตผู้ ใด

ลงทะเบียนเรียน หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

16.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบยีนเป็นนิสติใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มสีทิธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมตัเิป็นกรณพิีเศษ 

จากคณบดี ทั้งนี้  นิสติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวัน

เปิดภาคการศึกษา 

16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชานิสิตต้องเรียน 

รายวิชาดงักล่าวมาก่อน จึงจะมสีทิธลิงทะเบยีนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 17  จ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบยีนได้ 

17.1 นิสติเตม็เวลาต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ 

ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 

หน่วยกติ ส าหรับนิสติสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ 15 หน่วยกติในภาคการศึกษาปกต ิ

17.2 นิสติไม่เตม็เวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค  ไม่

เกนิ 9 หน่วยกติ ในภาคฤดูร้อนลงทะเบยีนเรียนรายวิชาได้ไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

17.3 นิสติอาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่ก  าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ต้องไม่เกนิ 3 หน่วยกติ 

17.4 นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสตูร มจี านวนหน่วยกติต ่า กว่าเกณฑ์

ที่ก  าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกติที่เหลือได้  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบ

อื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑข์องระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณอ์กัษร 

18.2 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิต

สะสม 
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18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกติที่ต ่าสดุแต่

ไม่เกนิจ านวนหน่วยกติสงูสดุที่นิสติสามารถลงทะเบยีนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกติ  จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสติไม่ต้องสอบ 

18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัใิห้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษ 

โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อบงัคบัและระเบยีบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการ

อนุมตัจิากคณบด ี

 

หมวด 5 

การวดัและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 20 นิสติต้องมเีวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึง

จะมสีทิธิ์เข้าสอบในรายวิชาดงักล่าวได้ ยกเว้น กรณกีารจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21 การประเมนิผลการศึกษา 

21.1 การประเมนิผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดบัขั้น ดงันี้  

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

A ดเีย่ียม  (Excellent) 4.0 

B+ ดมีาก   (Very Good) 3.5 

B ด ี (Good) 3.0 

C+ ดพีอใช้  (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก  (Fail) 0.0 

21.2 ในกรณทีี่รายวิชาในหลักสตูร ไม่มกีารประเมนิผลเป็นค่าระดบัขั้น 

ให้ประเมนิผลใช้สญัลักษณ ์ดงันี้  

สญัลักษณ ์ ความหมาย 

S ผลการเรียน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

U ผลการเรียน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

I การประเมนิผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมตั ิ(Withdrawn) 

IP ยังไม่ประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น(In progress) 

21.3 การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.3.1 นิสติสอบตก 

21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

21.3.3 มเีวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นข้อ 20 

21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

21.3.5 เปล่ียนจากสญัลักษณ ์I เนื่องจากไม่ปฏบิตัติามเกณฑใ์นข้อ 21.6 

21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มหีน่วยกติหรือมหีน่วยกติ แต่คณะเหน็ว่า

ไม่สมควรประเมนิผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มไิด้ก าหนดเป็นรายวิชา
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ให้ใช้ สญัลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสติจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้รับความเห็น

ชอบให้ผ่านได้ จึงจะถอืว่าได้ศึกษาครบถ้วน ตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

21.5 การให้ I จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.5.1 นิ สิตมี เวลาเรียนครบตามเกณฑ์ใน ข้อ 20 แต่ไม่ ได้สอบเพราะป่ วย 

หรือเหตสุดุวิสยั และได้รับอนุมตัจิากคณบดี 

21.5.2 ผู้ สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต 

ยังปฏบิตังิานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 

21.6 ก ารด า เนิ น ก ารแ ก้  I นิ สิ ต จ ะ ต้ อ งด า เนิ น ก ารแ ก้ สั ญ ลั ก ษณ์  I ใ ห้ เส ร็จ สิ้ น 

ภายใน 4 สปัดาห์ เพ่ือให้ผู้สอนแก้สญัลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าว ผู้สอนจะเปล่ียนสญัลักษณ์ I เป็นค่าระดับ

ขั้น E ทนัท ี

21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นรายวิชาใน

หลักสตูรก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

21.8 การให้ W จะกระท าได้ในกรณต่ีอไปนี้  

21.8.1 นิสติได้รับอนุมตัใิห้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 

21.8.2 นิสติได้รับอนุมตัใิห้ลาพักตามข้อ 27 

21.8.3 นิสติถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

21.8.4 นิ สิต ได้ รับอ นุมั ติ จ ากคณบดี ให้ เป ล่ียนจากสัญ ลักษณ์  I เนื่ อ งจาก 

การป่วย หรือเหตอุนัสดุวิสยัยังไม่สิ้นสดุ 

21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นิสติได้รับอนุมตัิให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดย

ไม่นับหน่วยกติ ตามข้อ 18 

21.10 การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่ องกันเกินกว่า 1 ภาค

การศึกษา 

21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเหน็ชอบของคณบดปีระจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 

21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้ น เฉ ล่ียสะสมส าห รับนิสิตที่ รับ โอนจาก

สถาบนัอดุมศึกษาอื่น เมื่อส าเรจ็การศึกษาให้ด าเนินการดงันี้  

21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน  โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่ ง

ต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อสถาบนัอดุมศึกษานั้นไว้ด้วย 

21.12.2 ค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดที่นิสติสอบได้ E ในวิชาบงัคบันิสติจะต้องลงทะเบยีนเรียนซ า้ หรือเลือก 

รายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้ อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

ภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสตูร ที่รายวิชานั้นสงักดั และได้รับอนุมตัจิากคณบดทีี่รายวิชานั้นสงักดั 

ในกรณทีี่ไม่ใช่วิชาบงัคบั หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ า้ในรายวิชาดงักล่าวได้ 

22.2 ในกรณทีี่นิสติย้ายคณะหรือเปล่ียนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบงัคบัของ

วิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสติจะต้องเรียนซ า้หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้  

ในการเลือกเรียนแทนนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร

ของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัตจิากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สงักดัวิชาที่เลือก

เรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกติในหมวดวิชาเอกใหม่หรือ 

หมวดวิชาโทใหม่ 

ข้อ 23 การนับหน่วยกติและการค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ีย 

23.1 การนับจ านวนหน่วยกติเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดบัขั้นเฉล่ียให้นับจากรายวิชาที่มกีาร

ประเมนิผลการศึกษาเป็นค่าระดบัขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
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23.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนที่ก  าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกติของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดบั D  ขึ้นไปเท่านั้น 

23.3 ค่าระดับขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น โดย

เอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตวัตั้ง  

หารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมของภาคการศึกษานั้น 

23.4 ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาค

การศึกษาสดุท้ายที่นิสติลงทะเบยีนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขั้น ของแต่ละ

รายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารด้วยจ านวนหน่วยกติรวมทั้งหมด 

23.5 การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสติ

ลงทะเบยีนเรียน 

23.6   ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับขั้น

เฉล่ียรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมนิผล 

ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษานิสติที่เจตนาทุจริตหรือท าการ

ทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษดงันี้  

24.1    ตกในรายวิชานั้น หรือ 

24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกตถิดัไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอกี 1 ปีการศึกษา หรือ 

24.3   พ้นจากสภาพนิสติ 

การพิจารณาการทุจริตดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรียน และการลาออก 

ข้อ 25 สถานภาพนิสติ เป็นดงันี้  

25.1 สถานภาพนิสติตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  

25.1.1 นิสติเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเตม็เวลา 

25.1.2 นิสติไม่เตม็เวลา (Part Time) ได้แก่นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 

25.2 สถานภาพนิสติตามการรับเข้าศึกษา 

25.2.1 นิสติสามญั ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกและขึ้นทะเบยีนเป็นนิสติของ

มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลกัสตูรใดหลักสตูรหนึ่ง 

25.2.2 นิสติสมทบ ได้แก่ นสิติและนักศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับ

อนุมตัจิากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกติ ไปคดิรวมกบัหลักสตูรของสถาบนัที่ตนสงักดั 

25.2.3 นิสติที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมตัจิากมหาวิทยาลัย

ให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติได้เมื่อได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นนิสติสามญั 

ข้อ 26 การจ าแนกสภาพนิสติ 

สภาพนิสติม ี2 ประเภท คอื สภาพสมบูรณ ์และสภาพรอพินิจ 

26.1 นิสติสภาพสมบูรณ ์ได้แก่ นิสติที่ลงทะเบยีนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนิสติที่สอบได้

ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 

26.2 นิสติสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสติที่สอบได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 แต่ยังไม่

พ้นสภาพนิสติ ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6  

การจ าแนกสภาพนิ สิ ตจะกระท าเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษ าที่  2 นั บตั้ งแ ต่ เริ่ ม เข้ าศึ กษ า 

นิสติเตม็เวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาถดัไปที่ลงทะเบยีนเรียน 

ข้อ 27 การลาพักการเรียน 

27.1 นิสติอาจยื่นค าร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้  
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27.1.1 ถูกเกณฑเ์ข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการ

ตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

27.1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย

เหน็ควรสนับสนุน 

27.1.3 เจบ็ป่วยจนต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมใีบรับรองแพทย์ 

27.1.4 มเีหตจุ าเป็นส่วนตวั อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ถ้ามสีภาพนิสติมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

27.2 การลาพักการเรียน นิสติต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวันเปิดภาคเรียน และ

จะต้องช าระเงนิค่ารักษาสภาพนสิติของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมตักิารลาพักการเรียน 

27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมตัิคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสติยังมคีวามจ าเป็นที่จะต้องขอ

ลาพักการเรียนต่อไปอกี ให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

ข้อ 28 การลาออก 

นิสติที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวิทยาลัย ให้ย่ืนค าร้องต่อคณะที่นิสติศึกษา

อยู่และให้คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ 

ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสติ 

นิสติต้องพ้นจากสภาพนิสติในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

29.1 ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรและได้รับอนุมตัปิริญญาตามข้อ 39 

29.2 ได้รับอนุมตัจิากคณบดใีห้ลาออก ตามข้อ 28 

29.3 ถูกคดัชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณดีงัต่อไปนี้  

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ ขึ้ นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 

ยกเว้น กรณตีามข้อ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3 

29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสติตามข้อ 27.2 

29.3.3 ขาดคุณสมบตัติามข้อ 12 

29.3.4 เมื่อค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.50 

29.3.5 เป็นนิสติสภาพรอพินิจที่มค่ีาระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2 

ภาคการศึกษาต่อเนื่องกนั 

29.3.6 เป็นนิสติสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกนั 

29.3.7 ไม่ สามารถ เรียนส าเร็จภ ายในก าหนดระยะเวลาตาม ข้อ 9 หรือ ได้ 

ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.00 

29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสติ 

29.3.9 มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

29.3.10 ท าผดิระเบยีบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

29.3.11 ถูกพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคุกในคดอีาญา เว้นแต่ความผดิโดยประมาท หรือ

ความผดิลหุโทษ 

29.4 ถงึแก่กรรม 

 

หมวด 7 

การเปลีย่นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกติ 

ข้อ 30 การเปล่ียนสถานภาพ 

30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได้ ทั้งนี้นิสติจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ

ต่าง ๆ  รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปล่ียนสภาพให้ถูกต้อง 
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30.2 นิสติที่เปล่ียนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบยีนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปีการศึกษาและต้องลงทะเบยีนเรียนในประเภทที่เปล่ียนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา 

ข้อ 31 การย้ายคณะ 

31.1 ในกรณทีี่มเีหตผุลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัใิห้นิสติย้ายคณะได้ทั้งนี้

นิสติจะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัและระเบยีบต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 

31.2 นิสติต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการลงทะเบยีนเรียนในภาค

การศึกษาที่ประสงค์จะย้ายการพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระเบียบของ

คณะนั้น ๆ การย้ายคณะจะมผีลสมบูรณต่์อเมื่อได้รับอนุมตัจิากคณบดใีนคณะที่จะย้ายไปศึกษา 

31.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสติย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมด้วย 

31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

ข้อ 32 การเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโท 

นิ สิ ต ส าม ารถ เป ล่ี ย น วิ ช า เอ ก แ ล ะ วิ ช า โท ไ ด้  โด ย ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ าก หั วห น้ าภ าค 

หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมตัจิากคณบดี 

ข้อ 33 การคนืสภาพนิสติ 

สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสติให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอนัสมควรอย่างย่ิง

เท่านั้น และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 34 การลงทะเบยีนเรียนในสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

34.1 สถาบั น อุ ดมศึ กษ าอื่ น ที่ นิ สิ ตป ระสงค์ จะล งท ะ เบี ยน เรียน  ต้ อง เป็ น

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า

สาขาวิชา หรือประธานหลักสตูรและได้รับอนุมตัจิากคณบด ี

34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน 

อดุมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36 

34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลัยจะยึดถอืการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบนัการศึกษานั้น ๆ  

และหากไม่มกีารเทยีบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถอืว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสตูร 

ข้อ 35 การรับโอนนิสตินักศึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษาอื่น 

35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสตินักศึกษาจากสถาบนัอดุมศึกษาอื่นที่ม ี

วิทยฐานะเทยีบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมเีงื่อนไข และวิธกีารตามที่สภาวิชาการก าหนด 

35.2 นิสตินักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับ

การเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบงัคบัข้อ 36 

35.3 นิสติรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา

แต่ต้องไม่เกนิ 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกติที่เหลือ และ 

ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกติรวมแต่ละหลักสตูร  จึงจะมสีทิธิ์ส  าเรจ็การศึกษา 

แต่ไม่มสีทิธิ์ได้รับปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยม 

ข้อ 36 การโอนหน่วยกติและการเทยีบรายวิชาจากระดบัอดุมศึกษาให้ใช้เกณฑ์ ดงันี้  

36.1 เป็นรายวิชาในหลักสตูรอดุมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ 

36.2 เป็นรายวิชาที่มเีนื้อหาวิชาเทยีบเคยีงกนัได้หรือมเีนื้อหาสาระครอบคลุม 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทยีบ 

36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกนิ 5 ปี นับถงึวันที่ขอเทยีบรายวิชา 

36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่า

ระดบัขั้นเฉล่ีย 2.00 หรือเทยีบเท่า 
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36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพต้องสอบได้ไม่ต ่า

กว่าระดบัขั้น B หรือค่าระดับขั้นเฉล่ีย 3.00  หรือเทยีบเท่า และเป็นไปตามเกณฑแ์ละข้อก าหนดเพ่ิมเตมิของคณะที่

รับเทยีบโอน 

36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ

สาขาวิชาที่นิสติขอโอนหน่วยกติและเทยีบรายวิชาและได้รับอนุมตัจิากคณบด ี

36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน

หน่วยกติรวมตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

36.8 ในกรณจี าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑก์ารเทยีบรายวิชาและการโอนหน่วยกตินี้

ได้ทั้งหมดที่มไิด้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร ให้อธกิารบดพิีจารณาให้ความเหน็ชอบเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 37 การเทยีบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกติ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิ

ตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้  นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตาม

หลักเกณฑก์ารเทยีบโอนของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 8 

การขอรบัและการใหป้ริญญา 

ข้อ 38 การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อ

มหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบยีนเรียนภาคการศึกษาสดุท้าย 1 เดอืน 

ข้อ 39 การให้ปริญญา 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสติที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤตดิี เสนอชื่อ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมตัปิริญญาบณัฑติหรือปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมตามเกณฑต่์อไปนี้  

39.1 ปริญญาบณัฑติ 

ผู้มสีทิธิ์ได้รับปริญญาบณัฑติ ต้องมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑข์อง

มหาวิทยาลัย 

39.1.2 ได้รับการประเมินผล Sในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติ หรือการประเมินรวบยอด 

ส าหรับหลักสตูรที่มกีารก าหนดไว้ 

39.1.3 ได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ทั้งนี้หากมกีารใช้ระบบการวัดผลและ

การศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้  จะต้องก าหนด ให้มค่ีา เทยีบเคยีงกนัได้ โดยการอนุมตัขิองสภามหาวิทยาลัย 

39.2 ปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดับสอง ผู้มีสทิธิ์ได้รับปริญญาบัณฑติเกยีรตินิยมอนัดับสอง 

ต้องเป็นนิสติเตม็เวลาและมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.2.1 มคีุณสมบตัคิรบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.2.2 มี ร ะ ย ะ เว ล า เ รี ย น ไ ม่ เ กิ น จ า น ว น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ก  า ห น ด ไ ว้ 

ในหลักสตูรทั้งนี้  ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัใิห้ลาพักการเรียน 

39.2.3 ได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

39.2.4 ไม่มผีลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า C 

39.3 ปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง 

ผู้มสีทิธไิด้รับปริญญาบณัฑติเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง ต้องเป็นนิสติเตม็เวลาและมคีุณสมบตัดิงันี้  

39.3.1 มคีุณสมบตัคิรบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2 

39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกนิจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูรทั้งนี้

ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมตัใิห้ลาพักการเรียน 

39.3.3 ได้ค่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป 
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39.3.4 ไม่มผีลการเรียนรายวิชาใดต ่ากว่า C 

 

หมวด 9 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 40 ทุกหลักสตูรจะต้องก าหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสตูรให้ชัดเจน  

ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเดน็หลัก 4 ประเดน็ คอื 

40.1 การบริหารหลักสตูร 

40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ 

ข้อ 41 ให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดชันีมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมกีารประเมนิเพ่ือพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

ข้อ 42 หลักสตูรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสตูรที่ขอปรับปรงุ จะต้องมอีาจารย์ ประจ าหลักสตูร 

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่ละ

หลักสตูร จะเป็นอาจารย์ประจ าเกนิกว่า 1 หลักสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

และปฏบิตัหิน้าที่เตม็เวลาตามภาระงานที่รับผดิชอบในหลักสตูรที่เปิดสอน 

ในกรณีเป็นหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสตูรความร่วมมือของหลายสถาบัน  อาจารย์ประจ าของ

สถาบนัในความร่วมมอืนั้น ให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา 

ข้อ 43 ให้ทุกหลักสตูรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร มภีาระหน้าที่ในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสตูร และการตดิตามประเมนิผลหลักสตูร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

บทเฉพาะกาล 

ในกรณทีี่มข้ีอความใดของข้อบงัคบันี้ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัว่าด้วยการศึกษา ระดบัปริญญาตรีฉบบัก่อน 

โดยที่ข้อความเดมิเอื้อประโยชนแ์ก่นิสติที่เข้าศึกษา ในขณะที่ข้อบงัคบัฉบบันั้นมผีลบงัคบัใช้ ให้อธกิารบดมีอี านาจ

พิจารณาใช้ข้อบงัคบัเดมิได้ จนกว่านิสตินั้นจะพ้นสภาพนิสติ 

 ประกาศ ณ  วนัที่  25  เมษายน   พ.ศ.  2548 

       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรบัปรุง/ ประสานงาน หลกัสูตร 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที ่ 3450 /2554 

เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู 

------------------------------ 

เพ่ือให้การด าเนินการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่  2001/2554 ลงวันที่  4 

กรกฎาคม 2554 เร่ือง การมอบอ านาจของอธกิารบดีให้ผู้ปฏบัิติราชการแทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(ร่าง) หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาชีพครู ดังน้ี 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์          ประธาน 

3. หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา          กรรมการ 

4. หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา          กรรมการ 

5. หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา         กรรมการ 

6. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่          กรรมการ 

7. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         กรรมการ 

8. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ          กรรมการ 

9. หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา        กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          กรรมการ 

11. หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา          กรรมการ 

12. หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา          กรรมการ 

13. หัวหน้าสาขาวิชาการมัธยมศึกษา          กรรมการ 

14. หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา          กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา สธุรรมรักษ์ สาขาวิชาการอุดมศึกษา       กรรมการ 

16. อาจารย์รัฐพล ประดับเวทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา       กรรมการ 

17. อาจารย์สวิุมล กฤชคฤหาสน์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา      กรรมการ 

18. อาจารย์ศุภวรรณ สจัจพิบูล สาขาวิชาการมัธยมศึกษา        กรรมการ 

19. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทศัน์)   กรรมการและเลขานุการ    

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

20. นางสาวสรีุย์พร สขุสถาพร งานบริการการศึกษา        ผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวอาทชิล จันทร์หอม งานบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ที่ 

ร่างปรับปรุงเอกสารหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) ของ สกอ. มีอัตลักษณ์ของ 

มศว สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อ รายละเอียดและหลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพ่ือน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนต่อไป 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่   12   ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสั่งคณะพลศึกษา 

ที่ ๘๗/๒๕๕๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา   

            คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  และยกเลิกค าสั่งคณะพลศึกษา ที่  ๘ / ๒๕๕๕ 

             สั่ง ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕  

------------------------------ 

         เพ่ือให้การบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ  สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา  ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุเป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้  เหน็สมควรแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๔๑  และอ านาจตามค าสั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่  

๒๐๐๑/๒๕๕๔  เร่ืองการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ปฎิบัติราชการแทน  ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงขอยกเลิกค าสั่งคณะพลศึกษาที่  ๘ / ๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕ และ
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ  สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา   

คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้  

  ๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ประธานกรรมการ 

   ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ  

  ๓. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา   กรรมการ  

  ๔.  หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา   กรรมการ 

  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาวุฒิ  ปล้ืมส าราญ กรรมการ 

  ๖.  อาจารย์พิมพา  ม่วงศิริธรรม   กรรมการ 

  ๗.  อาจารย์จีรนันท ์ เจริญชัยภินันท ์  กรรมการ 

  ๘.  อาจารย์ธิติพงษ์  สขุดี   กรรมการ 

  ๙.  อาจารย์บุปผา  ปล้ืมส าราญ   กรรมการ 

  ๑๐.อาจารย์อนันต์  มาลารัตน์   กรรมการ 

  ๑๑.อาจารย์สงิหา  จันทน์ขาว   กรรมการ 

  ๑๒.อาจารย์ลักษมี  ฉิมวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.นางสาวจาริวรรณ  หมั่นไชย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร  การประเมินการเรียนรู้    
การพัฒนาหรือปรักปรุงหลักสตูร  การก าหนดกจิกรรมเสริมหลักสตูร  และการรายงานผลการ

ปฏบัิติงาน 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

(รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ  ขวัญบุญจันทร์) 

 คณบดีคณะพลศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ตารางวิเคราะหส์าระความรู ้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภากบั

รายวิชาชีพครูท่ีเปิดสอน (จากที่ประชมุผูป้ระสานงานรายวิชาชีพครู) 
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ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548) กบัรายวิชาชีพครู 

มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

1. ภาษาและ 

เทคโนโลยีส าหรับครู (3 

สร 3 สม)หมวดวิชาศกึษา

ทั่วไป (บังคับ) 

 

(1)ภาษาไทยส าหรับครู   
 

   
 

          

(2)ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ส าหรับครู 
                

(3)เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู                 

(1)สามารถใช้ทกัษะในการฟัง  การพูด การอ่าน 

การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้

อย่างถูกต้อง 

                

(2)  สามารถใช้ทกัษะในการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียนภาษาองักฤษหรือภาษาต่าง 

ประเทศอื่นๆ เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง

ถูกต้อง 

                

(3)สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน                 

2. การพัฒนาหลักสตูร 

(8สร4สม) 

(1) ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศกึษา 

  
  

 

 

            

ม.2 สร 2 
(2)ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด

การศกึษาไทย 
  

  

 

 

            

ม.2 สร 3 (3)วิสยัทศัน์และแผนพัฒนาการศกึษาไทย   
  

 
            

ม.2 สร 4 (4)ทฤษฎีหลักสตูร                 

ม. 2 สร 5 (5)การพัฒนาหลักสตูร                 

ม.2 สร 6 (6)มาตรฐานและมาตรฐานช่วงช้ันของหลักสตูร                 

ม.2 สร 7 (7) การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.2 สร 8 
(8)ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร 

 
                

ม.2 สม 1 (1)สามารถวิเคราะห์หลักสตูร                 

ม.2 สม 2 
(2)สามารถปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูรได้

อย่างหลากหลาย 
                

ม.2 สม 3 
(3)สามารถประเมินหลักสตูรได้ทั้งก่อนและหลัง

การใช้หลักสตูร 
                

ม.2 สม 4 (4)สามารถจัดท าหลักสตูร                 

3. การจัด การเรียนรู้ 

(9สร4สม) 

(1)ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
    

 
 

        
 
 

  

ม.3 สร 2 
(2)รปูแบบการเรียนรู้และการพัฒนารปูแบบ

การเรียนการสอน 
                

ม.3 สร 3 
(3)การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
                

ม.3 สร 4 (4)การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

ม.3 สร 5 (5)การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม                 

ม.3 สร 6 (6)เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้                 

ม.3 สร 7 
(7)การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนา

นวัตกรรมในการเรียนรู้ 
                

ม.3 สร 8 (8)การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ                 

ม.3 สร 9 (9)การประเมิน ผลการเรียนรู้                  

ม.3 สม 1 
(1)สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการ

เรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 
                

ม.3 สม 2 
(2)สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบั

วัยของผู้เรียน 
                

ม.3 สม 3 
(3)สามารถเลือก ใช้พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                

ม.3 สม 4 (4)สามารถจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

จากการประเมินผล 

4จิตวิทยาส าหรับครู (3 สร 

4 สม) 

(1)จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการ

มนุษย์ 
                

ม.4 สร 2 (2)จิตวิทยาการศกึษา                 

ม.4 สร 3 (3)จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา                 

ม.4 สม 1 (1)เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน                 

ม.4 สม 2 
(2)สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ

พัฒนาได้ตามศกัยภาพของตน 
                

ม.4  สม 3 
(3)สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
                

ม.4  สม 4 
(4)สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน 
                

5. การวัดและประ เมิน ผล

การศกึษา (6สร2สม) 

(1)หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 
                

ม. 5 สร 1 
(2)การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผลและ

ประเมินผลการศกึษา 
                

ม. 5 สร 3 (3)การประเมินตามสภาพจริง                 

ม. 5 สร 4 (4)การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน                 

ม. 5 สร 5 (5)การประเมินภาคปฏบิัติ                 

ม.5 สร 6 (6)การประเมิน ผลแบบย่อยและแบบรวม                 

ม.5 สม 1 
(1)สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ

ความเป็นจริง 
                

ม.5 สม 2 
(2)สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูร 
                

6. การบริหารจัดการใน

ห้องเรียน 

(1)ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
                

ม. 6 สร 2 (2)ภาวะผู้น าทางการศกึษา                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม. 6 สร 3 (3)การคิดอย่างเป็นระบบ                 

ม. 6 สร 4 (4)การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร                 

ม. 6 สร 5 (5)มนุษย์สมัพันธใ์นองค์กร                 

ม. 6 สร 6 (6)การติดต่อสื่อสารในองค์กร                 

ม. 6 สร 7 (7)การบริหารจัดการช้ันเรียน                 

ม. 6 สร 8 (8)การประกนัคณุภาพการศกึษา                 

ม. 6 สร 9 (9)การท างานเป็นทมี                 

ม. 6 สร 10 (10)การจัดท าโครงงานทางวิชาการ                 

ม. 6 สร11 (11)การจัดโครงการฝึกอาชีพ                 

ม. 6 สร 12 (12)การจัดโครงการและกจิกรรมเพื่อพัฒนา                 

ม. 6 สร 13 
(13)การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการ 
                

ม.6 สร 14 (14)การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน                 

ม.6 สม 1 (1)มีภาวะผู้น า                 

ม.6 สม 2 (2)สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน                 

ม.6 สม 3 (3)สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ                 

ม.6 สม 4 (4)สามารถในการประสานประโยชน์                 

ม.6 สม 5 
(5)สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ

บริหารจัดการ                 

7. การวิจัยทางการศกึษา (1)ทฤษฎีการวิจัย                 

ม. 7 สร 2 (2)รปูแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 3 (3)การออกแบบการวิจัย                 

ม. 7 สร 4 (4)กระบวนการวิจัย                 

ม. 7 สร 5 (5)สถิติเพ่ือการวิจัย                 

ม. 7 สร 6 (6)การวิจัยในช้ันเรียน                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม. 7 สร 7 (7)การฝึกปฏบิัติการวิจยั                 

ม. 7 สร 8 (8)การน าเสนอผลงานวิจัย                 

ม.7 สร 9 
(9)การค้นคว้า ศกึษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                

ม.7 สร 10 (10)การใช้ระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา                 

ม.7 สร 11 (11)การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจยั                 

ม.7 สม 1 
(1)สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
                

ม.7 สม 2 
(2)สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน 
                

8. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสน 

เทศทางการศกึษา 

(1)แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศกึษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ 

                

ม. 8 สร 2 (2)เทคโนโลยีและสารสนเทศ                 

ม. 8 สร 3 
(3)การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
                

ม. 8 สร 4 (4)แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้                  

ม. 8 สร 5 
(5)การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ 

การประเมินและการปรับปรงุนวัตกรรม 
                

ม.8 สม 1 

(1)สามารถเลือกใช้  ออกแบบ สร้างและ

ปรับปรงุนวัตกรรมเพื่อ ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้

ที่ดี 

                

ม.8 สม 2 
(2)สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ ที่ด ี
                

ม.8 สม 3 
(3)สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                

9. ความเป็นครู 
(1)ความส าคัญของวิชาชีพคร ูบทบาท หน้าที่

ภาระงานของครู 
                

ม.9 สร 28 (2)พัฒนาการของวชิาชีพคร ู                 
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มาตรฐานความรู ้
สาระความรู/้ 

สมรถนะ 

วิชีพครูบงัคบั 

มศว 

111 

ศษ 

111 

ศษ 

201 

ศษ 

211 

ศษ 

241 

ศษ

281 

ศษ  

321 

ศษ 

331 

ศษ 

332 

ศษ 

391 

ศษ 

451 

ศษ 

461 

ศษ 

471 

ศษ 

491 

ศษ 

591 

ศษ   

592 

ม.9 สร 3 (3)คุณลักษณะของครทูี่ดี                 

ม. 9 สร 4 (4)การสร้างทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สร 5 
(5)การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพ

ความเป็นคร ู
                

ม.9 สร 6 
(6)การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 
                

ม.9 สร 7 (7)เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพคร ู                 

ม.9 สร 8 (8)จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สร 9 (9)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษา                 

ม.9 สม 1 (1)รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน                 

ม.9 สม 2 (2)อดทนและรับผดิชอบ                 

ม.9 สม 3 
(3)เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทาง

วิชาการ 
                

ม.9 สม 4 (4)มีวิสยัทศัน์                 

ม.9 สม 5 (5)ศรัทธาในวิชาชีพคร ู                 

ม.9 สม 6 (6)ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู                 
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ภาคผนวก ง 

ขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจดัท าหลกัสูตร 
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ขอ้มูลทีใ่ชส้ าหรบัการจัดท าหลกัสูตร 

1. การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา  วันที่ 11 กุมภาพันธ ์

2552  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสนิธุ ์ มศว 

2. การวิพากย์หลักสตูรระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
วันที่ 7  กรกฎาคม  2551 และ 14 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรี

กาฬสนิธุ ์ มศว 

3. ผลสรุปผลความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) รหัส 47 การประเมินผลที่ได้ (outcome) หรือนิสิตที่จบหลักสูตรการผลิตครูการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2551  เม่ือวันที่ 10 ธนัวาคม 2552 

4. ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2551 

5. สรุปรายงานโครงการประชุมสัมมนาประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ฉลองครบรอบ 40 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์เร่ือง จากประสบการณ์สู่แนวทางใหม่ : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสตูรระดับ

ปริญญาตรี วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. องอาจ  นัยพัฒน์. รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้น พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยกระบวนการประเมินวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม CARE.                

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 2552. 

7. ชูชีพ  อ่อนโคกสูง. สรุปรายงานการวิจัย ความคาดหวังและสมรรถภาพของครู ของนิสิตรุ่น
แรกที่เรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : 

2552. 

8. ผลการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) 

9.1 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศเพ่ือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสติหลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 

5 ปี) ประจ าปีการศึกษา  2552 วันพุธที่  6  พฤษภาคม  2552 

9.2 สรุปการประเมินโครงการงานปฐมนิเทศการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิต
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพฤหัสบดีที่  7 

พฤษภาคม  2552 

9.3 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของ
นิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)วันพุธที่   15  

กรกฎาคม  2552 

9.4 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์และปฐมนิเทศ
นิสติปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์ วันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2552 

9.5 สรุปการประเมินผลโครงการสมัมนาระหว่างปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วันศุกร์ที่ 
26 ธนัวาคม 2552 

9.6 สรุปการประเมินโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสตูร 5 ปี) วันที่ 2 มีนาคม 2553 

9.7 สรุปการประเมินสมรรถนะอาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2552  

9.8 สรุปความต้องการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 
2552 

9.9 สรุปการอภิปรายแลกเปล่ียนมวลประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 

9.10 สรุปการประเมินการจัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2552 
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9.11 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี)  ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือท าความตกลงรว่มกันในการปรับปรุงหลักสูตร

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรห้าปี) 

9.12 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี)  ทุกวิชาเอก และ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 2 มกราคม 2556 และวันที่ 4 มกราคม 2556 เพ่ือปรับปรุงปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยบูรณาการปรัชญาวิชาชีพครูเข้ากับปรัชญาสาขาวิชาเอกเพ่ือให้หลักสูตร

มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  บูรณาการผลการเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพครูและวิชาเอกให้เป็นผลการเรียนรู้

หมวดวิชาเฉพาะด้าน และปรับแก้รายละเอียดอื่นๆ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

9.13 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพครูและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หมวดวิชาชีพครู ในวันที่ 4 

มกราคม 2556 และวันที่ 7 มกราคม 2556 เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาชีพครู ให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ชื่อ – นามสกุล  นายธาวุฒิ ปล้ืมส าราญ 

ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

หน่วยงานทีส่งักดั ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 

ประวติัการศึกษา 

ปริญญาโท  ครุศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา : ค.ม. (พลศึกษา)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา : กศ.บ.(พลศึกษา)   

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2530  อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   วิทยาเขตพลศึกษา 

พ.ศ. 2531-2534 หัวหน้าฝ่ายกฬีา ส านักงานฝ่ายกจิการนิสติ  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา 

พ.ศ. 2540 -2543 รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ คณะพลศึกษา 

พ.ศ. 2538 –ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสตูร การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 

   บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2538 –ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์สาขาวิชาพลศึกษา 

   บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายวิชาทีท่ าการสอน 

ระดับปริญญาตรี 

   วิชา การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (พล 101) 

   วิชา ยูโด (พล 176)  
   วิชา วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวส าหรับร่างกาย (พล 413) 

   วิชา เวชศาสตร์การกฬีา (พล 422)  
ระดับปริญญาโท 

   วิชา การเรียนรู้ทกัษะกลไกขั้นสงู (พล 526) 

   วิชา การทดสอบและวัดผลขั้นสงูทางพลศึกษา (พล 514) 
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ผลงานทางวิชาการ 

  1. เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน  

   1.1 เร่ือง  เวชศาสตร์การกฬีา 

   1.2 เร่ือง  ยูโด 1 

  2. ต ารา เร่ือง  
                               2.1 ตะกร้อ 

                               2.2 มวยไทย 

  3. งานวิจัย  

   3.1 ผลของการพักระหว่างช่วงฝึกโดยใช้อตัราการเต้นของหัวใจเป็น 

เกณฑท์ี่มีต่อการฝึกว่ายน า้ท่าครอว์ลระยะทาง 100 และ 200 เมตร 

   3.2 การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กบั 

วิทยาลัยพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสตูรปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาพลศึกษา 

งานอื่นๆ 
1. อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2531-2532) 

2. อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2531-2533) 

3. กรรมการเทคนิคสนามมวยสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 (พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน) 

4. กรรมการผู้ตัดสนิและผู้ช้ีขาดมวยสากลอาชีพของสถาบัน WBC , WBF , PABA , 

ABCO 

5. กรรมการผู้ตัดสนิกฬีาเซปักตะกร้อของสหพันธต์ะกร้อแห่งเอเชีย (ASTAF) 

6. กรรมการผู้ตัดสนิกีฬาเซปักตะกร้อของสหพันธต์ะกร้อนานาชาติ (ISTAF) 

7. เลขานุการคณะอนุกรรมการผู้ตัดสนิสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 –

พ.ศ.2551 

8. ประธานจัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อ การแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 

27 

9. กรรมการจัดประชุมวิชาการ การแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 34 

10. กรรมการฝ่ายเทคนิคกฬีา สาขาสนามแข่งขัน ฝึกซ้อม และอุปกรณ์กฬีา 

การแข่งขันกฬีา ASIAN INDOOR GAMES คร้ังที่ 1  

11. กรรมการการจัดการแข่งขัน สาขาจัดท ารายงานการแข่งขัน กฬีาซีเกมส ์คร้ังที่ 24  

และกฬีาอาเซียนพาราเกมส์ คร้ังที่ 4 

12. ประธานการจัดการแข่งขัน ROAD RACE  กฬีาผู้เปล่ียนถ่ายอวัยวะคร้ังที่ 16  

( 16 th World Transplant Games ) 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวลักษมี  ฉิมวงษ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา 

 

ประวติัการศึกษา 
2551 ปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครุศาสตร์มหาบัณฑติ) 

2549 ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาศาสตร์บัณฑติ) 

 
ประสบการณด์า้นกีฬา 

1. ผ่านการอบรมหลักสตูรการพัฒนาบุคลากรกฬีาระดับชาติ (การพัฒนาผู้ฝึกสอนกฬีาว่ายน า้

ระดับชาติ ระดับ 2) ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2553 

2. เข้าร่วมการอบรม “Sports Biomechanics Analysis: a Key to Achieve Sports 

Performance” ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2553 ของการกฬีาแห่งประเทศไทยร่วมกบั Kennesaw 

State University  

3. ผ่านการอบรมหลักสตูรการพัฒนาบุคลากรกฬีาระดับชาติ (การพัฒนาผู้ฝึกสอนกฬีาว่ายน า้

ระดับชาติ ระดับ 1) ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2552 

4. ได้ผ่านการอบรมหลักสตูร “เทคนิคการสอนว่ายน า้และการสร้างทมีรูปแบบใหม่” ระหว่าง

วันที่ 15-17 กนัยายน 2551 

5. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธมีอบเหรียญรางวัลในรายการแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยโลก 

คร้ังที่ 24, 2550 ณ กรุงเทพมหานคร 

6. เป็นเจ้าหน้าที่ล่ามให้ประธานสหพันธก์ฬีาผาดโผน ชาวสงิคโปร์ ในกฬีาเอเช่ียนอนิดอร์

เกมส ์คร้ังที่  1, 2548 ณ จังหวัดสพุรรณบุรี 

7. เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธมีอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันกฬีาผู้สงูอายุแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 

2546 จนถึงปัจจุบัน 

8. เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Women’s representative ณ เมือง

กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-13 ธนัวาคม 2553 

 

รายวิชาทีท่ าการสอนการสอน   

ว่ายน า้, การสอนพลศึกษา, วัดและประเมินผล 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวไพญาดา  สังข์ทอง 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั   ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา 

 

ประวติัการศึกษา 

2551 ปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครุศาสตร์มหาบัณฑติ) 

2549 ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาศาสตร์บัณฑติ) 

 

ประสบการณก์ารท างาน 

 พ.ศ.2551 อาจารย์พลศึกษา โรงเรียนนานาชาติสงิคโปร์  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร    

 พ.ศ.2554 อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประสบการณก์ารท างานอื่นๆ 

พ.ศ.2550 Doping Control Officer  การกฬีาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2554 ฝึกอบรมการใช้ผ้าเทปบ าบัด Kinesio Taping Method สถาบันการพลศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ 
 

อาจารยพ์เิศษและกรรมการทีป่รึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกนิสติระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
 2553-2554 (โควตานักกฬีา) 

คณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสติระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2554 (โควตานักกฬีา) 

คณะกรรมการด าเนินงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษาปี 2553-2554 

   (ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 584/2552)  

คณะกรรมการจัดท าหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) สาขาพลศึกษา  

รายวิชาทีท่ าการสอนการสอน 

 - การสอนพลศึกษา 

 - กจิกรรมอาสาสมัคร 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 

ชื่อ - สกุล          นายธงชาติ  พู่เจริญ 

ต าแหน่งวิชาการ     อาจารย์ 

หน่วยงานทีส่งักดั ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 

ประวติัการศึกษา 

2530  การศึกษามหาบัณฑติ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2525  การศึกษาบัณฑติ (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ประวติัการท างาน 

2526  อาจารย์ 1ระดับ 3 วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดศรีษะเกษ 

2538  อาจารย์ ระดับ 6  ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจุบัน  อาจารย์ ระดับ 7  ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวติัการท างานบริหาร 

2531 - 2537 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา    สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตศรีษะเกษ 

 (วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดศรีษะเกษ) 

2538 - 2541 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2543 - 2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  เลขานุการภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2546 - 2548 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

หลักสตูร   วิโรฒสาขาพลศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา 

2547 - 2551 รองคณบดีฝ่ายประสานพันธกจิ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2551  ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าสทุธวิราราม 

2555 –ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

งานดา้นการสอน / ความเชี่ยวชาญ 

ระดับปริญญาตรี  วิชา พล 112 กลศาสตร์ที่ใช้ในพลศึกษา 

   วิชา พล 113 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 

   วิชา พล 114 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 

   วิชา พล 161 บาสเกตบอล 1 

วิชา พล 261 บาสเกตบอล 2 

วิชา พล 323 กลศาสตร์ชีวภาพในการกฬีาและการออกก าลังกาย 

วิชา พล 327 ประสบการณ์วิชาชีพ 1 
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วิชา พล 393 การฝึกและการตัดสนิกฬีาบาสเกตบอล  

วิชา พล 421 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 

   วิชา พล 425 ประสบการณ์วิชาชีพ 2  

ระดับบัณฑติศึกษา วิชา พล 521 สรีรวิทยาการออกก าลังกายขั้นสงู 

   วิชา พล 523 การฝึกกฬีาขั้นสงู 

   วิชา พล 524 กายภาพบ าบัด 

   วิชา พล 650 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
 

ดา้นงานวิจยั 

ตีพิมพ์  - สมรรถภาพทางกายของนิสติช้ันปีที่ 1 วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2545 

  ทุนวิจัยของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 9 เล่มที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2549 

 

ก าลังด าเนินการ - การสร้างแบบทดสอบบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

  - ปัจจัยเชิงเหตุและผลในการออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพของคนไทย  

  ทุนวิจัย สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ) 

- เมืองไทยแขง็แรง :  ผสานสร้างเดก็ไทยแขง็แรง 

  ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

งานดา้นวิชาชีพ และการบริการวิชาการ 

ผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอล 

ระดับนานาชาติ  

  - ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทมีชาย รางวัลชนะเลิศ กฬีามหาวิทยาลัยอาเซียน   

        ประเทศเวียดนาม พ.ศ. 2550 

  - ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทมีชาย รางวัลรองชนะเลิศ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน   

        ประเทศอนิโดนีเซีย พ.ศ. 2548 

  - ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทมีชาย รางวัลรองชนะเลิศ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน   

       ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2546 

ระดับชาติ 

  - ผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ผลงาน : ทมีชาย ชนะเลิศกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 คร้ัง  

  : ทมีหญิง ชนะเลิศกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 4 คร้ังติดต่อกนั 

- ผู้ฝึกสอนกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ทมีกรุงเทพมหานคร)   

  ผลงาน : ทมีชาย ชนะเลิศกฬีานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย 3 คร้ัง 

- ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทมีกรุงเทพมหานคร  

  ผลงาน : ทมีชาย ชนะเลิศกฬีาเยาวชนแห่งชาติ 6 คร้ัง 
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   - ผู้ฝึกสอนของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ (วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ)  

   ผลงาน : ทมีชาย ชนะเลิศกฬีาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย 2 คร้ัง 

   : ทมีหญิง ชนะเลิศกฬีาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย 2 คร้ัง 

  - ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลสโมสรการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (ทมีชาย) 

    ผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น 20 ปี 

    : ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประชาชน ค 

    : ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประชาชน ข 

  - ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลสโมสรธนาคารกสกิรไทย 

    ผลงาน : ทมีชายชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น

ประชาชน ค 

    : ทมีชายชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่น

ประชาชน ข 

    : ทมีชายรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ก 

    : ทมีหญิงรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ก    

 

ผูต้ดัสินกีฬา 

  1. ผู้ตัดสนิบาสเกตบอล  สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

      ปฏบัิติหน้าที่ในการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ กฬีาแห่งชาติ ต้ังแต่ พ.ศ. 2526 - 2537 

  2. ผู้ตัดสนิกรีฑาของสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

      ปฏบัิติหน้าที่ผู้ช้ีขาดกฬีาพุ่งแหลน ในการแข่งขันกฬีาซีเกมสค์ร้ังที่ 9 พ.ศ. 2528  

      ปฏบัิติหน้าที่ผู้ตัดสนิกรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาภายในประเทศ พ.ศ. 2528 – 2530 

 

ความส าเร็จและผลงานทีภ่าคภูมิใจ 

 1. ริเร่ิมการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี

ปรัชญา “การฝึกงาน คือการได้งาน”  

ผลส าเรจ็ : นักศึกษาปริญญาตรีรุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้งานท า

ทุกคน และอธบิดีกรมพลศึกษาสั่งการให้วิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่ง ใช้แนวทางของวิทยาลัยพลศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษเป็นต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  2. ผู้ฝึกสอนกฬีาดีเด่น (ประเภททมี) ของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  (วิทยาลัยพลศึกษา

ศรีสะเกษ)  3 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2535 – 2537) 
3. ผู้ฝึกสอนยอดเย่ียมบาสเกตบอลอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2539 

4. ผู้ฝึกสอนกฬีายอดเย่ียม (ประเภททมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2546 

5. ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547, 2548, 2549 

6. ผู้ฝึกสอนยอดเย่ียมประเภททมีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล กฬีานักเรียนนักศึกษ แห่งประเทศ

ไทย คร้ังที่ 28 “ตักศิลาเกมส์” พ.ศ. 2550 
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7. ผู้ฝึกสอนยอดเย่ียมประเภททมีชาย การแข่งขันบาสเกตบอล กฬีานักเรียนนักศึกษา แห่ง

ประเทศไทย คร้ังที่ 29 “ชุมพรเกมส์” พ.ศ. 2551 

  8. วิทยากรบาสเกตบอลดีเด่น ประจ าปีพ.ศ. 2546  การกฬีาแห่งประเทศไทย 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ชื่อ - สกุล นางสาวจีรนันท ์ เจริญชัยภินันท ์

ต าแหน่งวิชาการ     อาจารย์ 

หน่วยงานทีส่งักดั ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การกฬีา (การเป็นผู้ฝึกกฬีา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2550 –ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2549  ผู้ช่วยปฏบัิติงานของการกฬีาแห่งประเทศไทย ฝ่ายการอบรมระดับนานาชาติ 

พ.ศ. 2547   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกฬีาเนตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศศรีลังกา 

พ.ศ. 2547 – 2549 ผู้ตัดสนิกฬีาเนตบอล กฬีานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
    กฬีาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย กฬีาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่ง 

    ประเทศไทย 

พ.ศ. 2548   ผู้ตัดสนิกฬีาเนตบอล ระดับ C  ของสหพันธ์เนตบอลแห่งเอเชีย  และเป็น  
    Presenter and Tester 

พ.ศ. 2549   ผู้ตัดสนิกฬีาเนตบอล ในกฬีาเนตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศ 

    อนิเดีย 

พ.ศ. 2549    วิทยากรในการอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิกฬีาเนตบอล ของสมาคม 

    เนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

 

ประวติัทางดา้นการกีฬา 

พ.ศ. 2542 – 2543 ชนะเลิศ กฬีาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย 2 ปีซ้อน 

พ.ศ. 2544   รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 2  ในการแข่งขันกฬีาเนตบอล   

    กฬีาซีเกมส ์คร้ังที่ 21 ที่ประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ. 2544 – 2549 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 3 ของการแข่งขันกฬีาเนตบอล 

    ชิงแชมป์เอเชีย  6 ปีติดต่อกัน 

พ.ศ. 2544   เป็นตัวแทนทมีชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Netball  

    Extravaganza  (Asian All - Star Team) 

พ.ศ. 2545   ชนะเลิศการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอลรายการ “Basketball Invitation”  

    ที่ประเทศไต้หวัน 

พ.ศ. 2545   เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา Netball Energizer ที่ประเทศสงิคโปร์ 
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พ.ศ. 2546 – 2548 ชนะเลิศกฬีาเนตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 1 - 3 

พ.ศ. 2547   ชนะเลิศกฬีาบาสเกตบอลในการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที่ 34 

    ที่จังหวัดราชบุรี จนถึงกฬีาแห่งชาติปี 2550 

พ.ศ. 2548   ผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกฬีาเนตบอลขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2548   ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตัดสินของสหพันธเ์นตบอลแห่งเอเชีย 

    ร่วมกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมเนตบอลสมัครเล่น 

    แห่งประเทศไทยของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2549   เข้าแข่งขันกฬีาเนตบอล Super league ที่ประเทศสงิคโปร์ 

พ.ศ. 2549    ชนะเลิศกฬีาบาสเกตบอลในการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที่ 35 

    ที่จังหวัดสพุรรณบุรี 

พ.ศ. 2549   ชนะเลิศกฬีาเนตบอลในการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที่ 35 

    ที่จังหวัดสพุรรณบุรี 

ผูฝึ้กสอน 

พ.ศ. 2547  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกฬีาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย คร้ังที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา  

   (4-10 ต.ค.2547) 

พ.ศ. 2548  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกฬีาชิงแชมป์เอเชีย คร้ังที่ 6 ณ ประเทศสงิคโปร์  

   (3 -10 ก.ย.  2548)  

พ.ศ. 2549  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกฬีาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย คร้ังที่ 5 ณ ประเทศอนิเดีย  

   ( 24-30 ก.ค. 2549) 

พ.ศ. 2550  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกฬีาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย คร้ังที่ 6  ณ ประเทศฮ่องกง  

 

ดา้นงานวิจยั 

พ.ศ.2550  ความสัมพันธร์ะหว่างสมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทางกาย กบัความ 

   แม่นย าของนักกีฬาสนุกเกอร์ทมีชาติ 

พ.ศ.2550  ผลกระทบของความเม่ือยล้าและการยืดกล้ามเน้ือที่มีต่อเวลาปฏกิริิยาของ 

   การแทงสนุกเกอร์ของนักกีฬาเยาวชนทมีชาติไทย 
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ภาคผนวก ฉ 

การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และ    

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556 
(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครบูงัคบั  (48 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครบูงัคบั  (49 นก) นก ประเภท 

ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพคร ู             3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 111 จิตส านึกและจรรยาบรรณ   

            วิชาชีพคร ู                3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการ  

             เรียนรู้                   3(1-4-4) 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

                           3(3-0-6) 

3 

 

3 

เลือก 

 

บงัคบั 

ศษ 201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

                            3(2-2-5) 

ศษ 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    

                            3(2-2-5) 

3 

 

3 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับคร ู   3(2-2-5) 

 

ศษ 291  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 1         2(0-4-2) 

ศษ 381  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

 

ศษ 421  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 

 สถานศึกษา             3(2-2-5) 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

 

บงัคบั 

 

 

 

เลือก 

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยา   

            ส าหรับคร ู             3(2-2-5) 

น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 391 

 

ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ   

            นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

            สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

            การศึกษา               3(2-2-5) 

ศษ 321  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร 

                                 3(2-2-5) 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

บงัคบั 

 

 

 

บงัคบั 

 

 

 

บงัคบั 

 

ศษ 331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 เชิงบูรณาการ          3(2-2-5) 

3 

 

บงัคบั 

 

ศษ 331 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

                                 3(2-2-5) 

3 

 

บงัคบั 

ศษ 332  การศึกษาส าหรับผู้ที่มคีวาม 

 ต้องการพิเศษ         3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 332 การศึกษาพิเศษ         3(2-2-5) 

 

3 บงัคบั 

ศษ 391  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 2         2(0-4-2) 

2 

 

บงัคบั 

 

ศษ 391  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 1          2(0-4-2) 

2 

 

บงัคบั 

ศษ 451  การวัดประเมนิทางการศึกษา  

                            3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 451  การวัดและประเมนิผลทางการ 

            ศกึษา                     3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 461  การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา               3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 461 การบริหารและการจัดการ 

 การศึกษา                3(2-2-5) 

3 บงัคบั 

ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 บงัคบั ศษ 471  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 

3 บงัคบั 

ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 3         2(0-4-2) 

3 บงัคบั ศษ 491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

 ระหว่างเรียน 2          2(0-4-2) 

2 บงัคบั 

ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

           ประสบการณว์ิชาชีพ1 6(0-12-6) 

6 บงัคบั ศษ 591  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

        ประสบการณว์ิชาชีพคร1ู 6(1-12-5) 

6 บงัคบั 

ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

           ประสบการณว์ิชาชีพ2 6(0-12-6) 

6 บงัคบั ศษ 592  การปฏบิตักิารสอนและฝึก 

        ประสบการณว์ิชาชีพคร2ู 6(0-12-6) 

6 บงัคบั 

รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครบูงัคบั ไม่น้อย

กว่า 

48  รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครบูงัคบั ไม่น้อย

กว่า 

49  
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556 
(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท 

ศษ 202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการ  

             เรียนรู้                   3(1-4-4) 

3 เลือก ปรับเป็นวิชาชีพครบูงัคบั   

ศษ 311 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรม 

 พัฒนาผู้เรียน           3(2-2-5) 

ศษ 201  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

                            3(1-4-4) 

ศษ 213  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง 

 สงัคมและการเมอืง    3(2-2-5) 

ศษ 312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ 

 บริโภค                   3(2-2-5)   

3 

 

3 

 

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212 ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรม   

            พัฒนาผู้เรียน            2(1-2-3)                    

ศษ 301 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    

                                       2(1-2-3) 

ศษ 311  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทาง 

 สงัคมและการเมอืง     2(1-2-3) 

ศษ 312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการ 

 บริโภค                    2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 212  งานอาสาสมคัรและกจิกรรม 

  เยาวชน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 313  งานอาสาสมคัรและกจิกรรม 

  เยาวชน                  2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 411  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 314 การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู 

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 422  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอธัยาศัย      3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบ 

 และตามอธัยาศัย        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 231  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ     3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 

 จิตส านึกสาธารณะ      2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 232   การศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 3 เลือก ศษ 335   การศึกษาปฐมวัย     2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 334  การพัฒนาทกัษะการคดิและ 

  ความคดิสร้างสรรคใ์นเดก็  

             ปฐมวัย                 3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 336  การพัฒนาความคดิสร้างสรรค ์

  ของผู้เรียน              2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 335  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย       

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 337  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย       

                                        2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 336  การมธัยมศึกษา       2(1-2-3) 2 เลือก ศษ 338  การมธัยมศึกษา        2(1-2-3) 2 เลือก 

เดมิไม่มรีายวิชานี้    ศษ 339  หลักการอาชีวศึกษา    2(1-2-3) 2 เลือก 

ศษ 242  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                 3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่า 

 แห่งตน                   2(1-2-3) 

 2 เลือก 

ศษ 361  การประกนัคุณภาพการศึกษา        

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 361  การประกนัคุณภาพการศึกษา        

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                            3(3-0-6) 

3 เลือก ศษ 362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน    

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

ศษ 371  สถติทิางการศึกษาเบื้องต้น  

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 371  สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา 

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 
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การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2556 
(กลุ่มวิชาชีพครู) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

ศษ 382  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                            3(2-2-5) 

3 เลือก ศษ 381  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

                             2(1-2-3) 

2 เลือก 

กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท กลุ่มวิชาชีพครเูลือก (2 นก) นก ประเภท 

 ศษ 383 การพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู้    3(2-2-5) 

ศษ 452  การประเมนิเพ่ือเสริมพลงั 

 การเรียนรู้               3(2-2-5) 

เดมิไม่มรีายวิชานี้  

 

 

เดมิไม่มรีายวิชานี้  

3 

 

3 

เลือก 

 

เลือก 

ศษ 431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และ 

 เครือข่ายการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ศษ 452  การประเมนิหลักสตูรและการสอน 

            เบื้องต้น                  2(1-2-3) 

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การ 

            ประเมนิ และการวจิัยทางการศึกษา 

                                2(1-2-3) 

ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ 

            เรยีนรู้และสงัคม        2(1-2-3) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

เลือก 

 

เลือก 

 

เลือก 

 

 

เลือก 

ศษ 333  การจัดการความรู้      3(2-2-5)    3 เลือก ปรับออกน าไปบูรณการกบัรายวชิาอื่น   

ศษ 341  จิต สมอง และการเรียนรู้ 

 ของมนุษย ์             3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 241   

ศษ 401  การออกแบบและพัฒนาสื่อ 

 การเรียนการสอน      3(2-2-5) 

3 เลือก น าไปบูรณการกบัรายวิชา ศษ 281   

ศษ 441  การเรียนรู้ระดบัจิตส านึกและ 

 จิตใต้ส านึก             3(2-2-5) 

3 เลือก ปรับออก   

รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครเูลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  รวมจ านวนหน่วยกติวิชาชีพครเูลอืก ไม่น้อย

กว่า  

2  

รวม จ านวนหน่วยกติวิชาชพีคร ู ไม่น้อยกว่า 50  รวม จ านวนหน่วยกติวิชาชพีคร ู ไม่น้อยกว่า 51  

 

การเปรียบเทยีบรายวิชาระหว่างหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 และหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

กลุ่มวิชาเอก  (75 หน่วยกิต) นก ประเภท กลุ่มวิชาเอก      (82 หน่วยกิต) นก ประเภท 

วิชาแกนวิชาเอกสุขศึกษาและพลศกึษา 

พลก 101  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย์ 1 

 

2 

 

บังคับ 

    วิชาแกนวิชาเอกพลศึกษา     

พลบ101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย์    

 

3 

 

บังคับ 

พลก 102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย์ 2 

2 บังคับ 

พลก 103  พ้ืนฐานพลศึกษา สุขศึกษา 

นันทนาการ และกฬีา 

2 บังคับ    

พลก 104  จริยธรรมวิชาชีพ 1 1 บังคับ    

พลก 201  จริยธรรมวิชาชีพ 2 1 บังคับ 

พลก 301  จริยธรรมวิชาชีพ 3 1 บังคับ 

พลก 202  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1 2 บังคับ พลบ103ภาษาองักฤษในวิชาชีพสุขศึกษาและ 3 บังคับ 
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การเปรียบเทยีบรายวิชาระหว่างหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 และหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

พลก 302  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 2 2 บังคับ พลศึกษา         

พลก 401  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 3 2 บังคับ 

   พพบ 102 สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคม

อาเซียน                     

3 บังคับ 

   พลบ 401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 3 บังคับ 

วิชาเอกพลศึกษา(ทฤษฎี) 

พพล 201  สุขสมรรถนะ 

 

2 

 

บังคับ 

วิชาเอกพลศึกษา(ทฤษฎี) 

พพล 205  สุขสมรรถนะ 

 

2 

 

เลือก 

พพล  202 กจิกรรมอาสาสมัคร  2 บังคับ พพล 201 ลูกเสือ และยุวกาชาด 2 เลือก 

พพล 203 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา 2 บังคับ พพล 101ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 3 บังคับ 

พพล 204 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2 บังคับ พพล 403 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 3 บังคับ 

พพล 205 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 2 บังคับ พพล 204การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 3 

 

บังคับ 

พพล 302 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว  2 บังคับ พพล 203 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 3 

 

บังคับ 

พพล 303 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 1 2 บังคับ    

พพล 306 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน

พลศึกษา 

2 บังคับ พพล 304 นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา 3 บังคับ 

พพล 308  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทาง

พลศึกษา  

2 บังคับ 

พสข 306  การปฐมพยาบาลและการป้องกนั

การบาดเจบ็  

2 บังคับ    

พสข 305  โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบ

ผสมผสาน 

2 บังคับ    

พพล 402  การประเมินผลทางพลศึกษา 2 บังคับ พพล 301  การวัดและประเมินผลทางพล

ศึกษา 

3 บังคับ 

พลว 403 พลศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ 2 บังคับ พพล 303 พลศึกษาส าหรับคนพิการ  2 เลือก 

พลว 431 การจัดการแข่งขันกฬีา 2 บังคับ พพล 306 การจัดการแข่งขันกฬีา  2 เลือก 

พสข 432 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

2 บังคับ พพล 302 หลักสูตรพลศึกษา       3 บังคับ 

พสข 203 สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน 2 เลือก    

พพล 301  กจิกรรมค่ายพักแรม 3 เลือก พพล 405 กจิกรรมค่ายพักแรม 2 เลือก 

พพล 304 กฬีา สังคมและวัฒนธรรม 2 เลือก    

พพล 305  การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ

อุปกรณ์ทางพลศึกษา 

2 เลือก พพล 206 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ

อุปกรณ์ทางพลศึกษา  

2 เลือก 

พสข 311  เพศศึกษา 2 เลือก    

พพล 401  หลักสูตรและการนิเทศพลศึกษา 2 เลือก พพล 404 การนิเทศทางพลศึกษา 2 เลือก 

พพล 404 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2 2 เลือก    



162 

 

การเปรียบเทยีบรายวิชาระหว่างหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 และหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 
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พพล 405  การบริหารและการจัดการพลศึกษา

ในโรงเรียน 

2 เลือก พพล 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษา

ในโรงเรียน 

3 บังคับ 

พสข 421  สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 เลือก    

พลว 441 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกฬีา 2 เลือก พพล 305การป้องกนัและการรักษาการ

บาดเจบ็ทางการกฬีา 

2 เลือก 

พลว 442  กจิกรรมกลางแจ้ง 2 เลือก    

พลว 445 กฬีาและกจิกรรมทางกายส าหรับคน

พิการ  

2 เลือก    

   พพล 202 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

วิชาชีพครูพลศึกษา   

2 เลือก 

   พพล 207 หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา 2 เลือก 

   พพล 401  จิตวิทยาการกฬีา 2 เลือก 

วิชากีฬาและกิจกรรม 

พลป 111  ว่ายน า้ 

 

1 

 

บังคับ 

วิชากีฬาและกิจกรรม 

พลท 111  ว่ายน า้  1 

พลท  211  ว่ายน า้  2 

 

1 

1 

 

บังคับ 

เลือก 

พลป 211  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทาง

น า้   

1 เลือก พลท 213  การช่วยชีวิตและความปลอดภัย

ทางน า้ 

1 เลือก 

พลป 212  ด าน า้ 1 เลือก พลท 212  ด าน า้  1 เลือก 

พลป 311 กระโดดน า้ 1 เลือก    

พลป 312  โปโลน า้ 1 เลือก    

พลป 411  เรือพาย  1 เลือก พลท 411  เรือพาย 1 เลือก 

พลป 412 เรือใบ 1 เลือก พลท 412 เรือใบ 1 เลือก 

พลป 221  โยคะ 1 

พลป 223  โยคะ 2 

1 

1 

เลือก 

เลือก 

พลท 221  โยคะ  1 เลือก 

พลป 222  การฝึกด้วยน า้หนัก 1 

พลป 326  การฝึกด้วยน า้หนัก 2 

1 

1 

เลือก 

เลือก 

พลท 222  การฝึกด้วยน า้หนัก   1 เลือก 

พลป 224  โบว์ล่ิง 1 เลือก พลท 224  โบว์ล่ิง 1 เลือก 

พลป 225  การออกก าลังกายด้วยลูกบอล 1 เลือก    

พลป 226  การเสริมสร้างร่างกาย  1 บังคับ พลท 223  การเสริมสร้างร่างกาย 1 บังคับ 

พลป 321  พิลาทสี 1 เลือก    

พลป 322  ไท้จ๋ีชิกง 1 เลือก    

พลป 323  การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง 1 เลือก    

พลป 324  เดินและว่ิงเพ่ือสุขภาพ 1 เลือก    

พลป 325  จักรยานเพ่ือสุขภาพ 1 1 เลือก พลท 325  จักรยานเพ่ือสุขภาพ 1 เลือก 

พลป 327  สนุ้กเกอร์ 1 เลือก    

พลป 421  กฬีาปีนหน้าผา  1 เลือก พลท 421  กฬีาปีนหน้าผา  1 เลือก 
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พลป 422  การออกก าลังกายในน า้ 1 เลือก    

พลป 231  บาสเกตบอล 1 บังคับ พลท 131  บาสเกตบอล 1 

พลท 231 บาสเกตบอล 2    

1 

1 

บังคับ 

เลือก 

พลป 232  ฟุตบอล 1 บังคับ พลท 132  ฟุตบอล 1 

พลท 232  ฟุตบอล 2 

1 

 

1 

บังคับ

เลือก 

พลป 233  เนตบอล 1 เลือก    

พลป 234  รักบี้ ฟุตบอล 1 เลือก พลท 234  รักบี้ ฟุตบอล 1 

พลท 334  รักบี้ ฟุตบอล 2  

1 

1 

เลือก

เลือก 

พลป 331  ฮอ็กกี้  1 เลือก    

พลป 332  ซอฟทบ์อล 1 เลือก พลท 331  ซอฟทบ์อล 1 เลือก 

พลป 241  วอลเลย์บอล 1 เลือก พลท 141  วอลเลย์บอล 1 

พลท 241  วอลเลย์บอล 2 

1 

1 
บังคับ

เลือก 

พลป 242  ฟุตซอล 1 เลือก พลท 242  ฟุตซอล 1 

พลท 342  ฟุตซอล 2 

1 

1 

เลือก

เลือก 

พลป 243  เซปัคตะกร้อ 1 เลือก พลท 243  ตะกร้อ 1 

พลท 343  ตะกร้อ 2 

1 

1 

บังคับ

เลือก 

พลป 244  แฮนด์บอล  1 เลือก พลท 244  แฮนด์บอล 1 

พลท 344  แฮนด์บอล 1 

1 

1 

เลือก 

เลือก 

พลป 341  กาบัดด้ี 1 เลือก    

พลป 441  เบสบอล 1 เลือก    

พลป 442  วอลเลย์บอลชายหาด 1 เลือก พลท 442  วอลเลย์บอลชายหาด 1 เลือก 

พลป 151  กรีฑา 1 

พลป 251 กรีฑา 2 

1 

1 

บังคับ 

เลือก 

พลท 151 กรีฑา 1 

พลท 251 กรีฑา 2 

1 

1 

บังคับ 

เลือก 

พลป 152  เทนนิส 1 เลือก พลท 152  เทนนิส  1 บังคับ 

พลป 252  กอล์ฟ 1 เลือก พลท 255  กอล์ฟ  1 เลือก 

พลป 253  แบดมินตัน   1 เลือก พลท 253  แบดมินตัน  1 บังคับ 

พลป 254  เทเบิลเทนนิส 1 บังคับ พลท 254  เทเบิลเทนนิส  1 บังคับ 

พลป 351  สควอช 1 เลือก    

พลป 352  ยิงธนู 1 เลือก    

พลป 353  เปตอง 1 เลือก พลท 351  เปตอง    1 เลือก 

พลป 451  ยิงปืน 1 เลือก พลท 451  ยิงปืน 1 เลือก 

พลป 452  ซอฟทเ์ทนนิส 1 เลือก    

พลป 453  ไตรกฬีา 1 เลือก    

พลป 454  ลอนโบวส ์  1 เลือก    
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พลป 261  กระบ่ีกระบอง 1 บังคับ พลท 261 กระบ่ีกระบอง 1 บังคับ 

พลป 262  มวยไทย  1 บังคับ พลท 262  มวยไทย 1 บังคับ 

พลป 263  ตะกร้อลอดห่วง 1 เลือก    

พลป 264  กจิกรรมการละเล่นไทย 1 เลือก พลท 264  กจิกรรมการละเล่นไทย 1 เลือก 

พลป 265  เกมเบด็เตลด็ 1 เลือก พลท 265  เกมเบด็เตลด็ 1 บังคับ 

พลป 271  แอโรบิกแดนซ์ 1 

พลป 372  แอโรบิกแดนซ์ 2 

1 

1 

เลือก 

เลือก 

พลท 271  แอโรบิกแดนซ์ 1 เลือก 

พลป 272  กจิกรรมเข้าจังหวะ 1 บังคับ พลท 272  กจิกรรมเข้าจังหวะ 1 บังคับ 

พลป 273  เต้นร าพ้ืนเมือง 1 เลือก พลท 273  เต้นร าพ้ืนเมือง  1 เลือก 

พลป 274  ลีลาศเพ่ือสังคม  1 เลือก    

พลป 275  โมเดิร์นแดนซ์  1 เลือก    

พลป 371  แจ๊สแดนซ์ 1 เลือก    

พลป 373  กฬีาลีลาศ  1 เลือก พลท 373  กฬีาลีลาศ 1 บังคับ 

พลป 281  ยูโด 1 เลือก พลท 281  ยูโด 1 เลือก 

พลป 282  เทควันโด 1 เลือก พลท 282  เทควันโด 1 เลือก 

พลป 283  มวยสากล 1 เลือก พลท 283  มวยสากล 1 เลือก 

พลป 381  ไอคิโด 1 เลือก พลท 381  ไอคิโด 1 เลือก 

พลป 382  ปัญจักสีลัต 1 เลือก    

พลป 481  คาราเต้โด้  1 เลือก พลท 481  คาราเต้โด้ 1 เลือก 

พลป 482  มวยปล า้ 1 เลือก    

พลป 291  ยิมนาสติกศิลป์  1 บังคับ พลท 191  ยิมนาสติก 1   

พลท 291  ยิมนาสติก 2 

1 

1 

บังคับ 

เลือก 

พลป 292  ลีลาศึกษา  1 เลือก    

พลป 293  ยิมนาสติกลีลา 1 เลือก พลท 293 ยิมนาสติกลีลา 1 เลือก 

พลป 294  แอโรบิกยิมนาสติก 1 เลือก พลท 294  แอโรบิกยิมนาสติก 1 เลือก 

วิชาผูฝึ้กสอนและเทคนคิการจดัการแข่งขนั   

พลป 301  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกรีฑา  

 

2 

 

เลือก 

วิชาการฝึกและการตดัสินกีฬา 

พลท 301 การฝึกและการตัดสินกรีฑา 

 

2 

เลือก 

พลป 302  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาทางน า้ 

2 เลือก พลท 302  การฝึกและการตัดสินกฬีาว่ายน า้ 2 เลือก 

พลป 303  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาบาสเกตบอล 

2 เลือก พลท 303  การฝึกและการตัดสินกฬีา

บาสเกตบอล 

2 เลือก 

พลป 304  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตบอล 

2 เลือก พลท 304  การฝึกและการตัดสินกฬีาฟุตบอล

  

2 เลือก 

พลป 305  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ 2 เลือก พลท 305  การฝึกและการตัดสินกฬีา 2 เลือก 
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โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 โครงสรา้งหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

แข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล วอลเลย์บอล 

พลป 306  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขนักฬีาแอโรบิกยิมนาสติก  

2 เลือก   เลือก 

พลป 307  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีามวยปล า้ 

2 เลือก   เลือก 

พลป 401  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีายิมนาสติก  

2 เลือก พลท 306  การฝึกและการตัดสินกฬีา

ยิมนาสติก 

2 เลือก 

พลป 402  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขัน

กฬีามวยไทยและมวยสากล 

2 เลือก พลท 401  การฝึกและการตัดสินกฬีามวยไทย

  

พลท 402  การฝึกและการตัดสินกฬีามวยสากล 

2 เลือก 

พลป 403  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีารักบี้ ฟุตบอล 

2 เลือก พลท 403  การฝึกและการตัดสินกฬีารักบี้

ฟุตบอล 

2 เลือก 

พลป 404  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาเทนนิส 

2 เลือก พลท 404  การฝึกและการตัดสินกฬีาเทนนิส 2 เลือก 

พลป 405  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาแบดมินตัน  

2 เลือก พลท 405  การฝึกและการตัดสินกฬีา

แบดมินตัน 

2 เลือก 

พลป 406  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีากอล์ฟ  

 

2 เลือก พลท 406  การฝึกและการตัดสินกฬีากอล์ฟ 2 เลือก 

พลป 407  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาซอฟทบ์อล  

2 เลือก    

พลป 408  ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาเนตบอล  

2 เลือก    

พลป 409 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตซอล 

2 เลือก พลท 307 การฝึกและการตัดสินกฬีาฟุตซอล

  

2 เลือก 

   พลท 308  การฝึกและการตัดสินกฬีาเทเบิล

เทนนิส  

2 เลือก 

   พลท 309  การฝึกและการตัดสินกฬีาตระกร้อ 2 เลือก 

   พลท 308  การฝึกและการตัดสินกฬีา

แฮนด์บอล 

2 เลือก 

   วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา 

พพล 411 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

 

3 

 

เลือก 

   พพล 412 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

3 บังคับ 

   พพล 413 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา 

3 เลือก 

   พพล 414 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

การศึกษาพิเศษ    

3 เลือก 
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   พพล 415 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

การศึกษานอกระบบ 

3 เลือก 

รวม จ านวนหน่วยกติวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 75  รวม จ านวนหน่วยกติวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 82  
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ภาคผนวก ช 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และ

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  111   จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 3(2-2-5)  

 ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู  เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพคร ู สมรรถนะที่ส  าคัญ

ของคร ู จิตส านึกและจริยธรรมคร ู จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัอาชีพคร ู 

ระเบียบข้าราชการครู  การเป็นผู้น าทางการศึกษา  การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม  บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้   

รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม  โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏบิตักิารด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมร่วมด้วย 

ศษ   111    จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู                                      3(2-2-5) 

ED  111   Consciousness and Ethics for Professional Teachers  

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชพีคร ูเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพคร ูสมรรถนะที่ส  าคญั

ของคร ู คุณลักษณะของครทูี่ด ีจติส านึกและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคร ูจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวชิาชีพคร ูกฎระเบยีบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

คร ูการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นคร ูการเสริมสร้างกระบวนการคดิด้วย

จิตส านึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครใูนฐานะนิสติครแูละผู้ส่งเสริม

การเรียนรู้  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้ง

บทบาทของครใูนฐานะผู้ขบัเคล่ือนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม การสร้างทศันคติ

ที่ดต่ีอวิชาชีพคร ูการศึกษาดงูานและฝึกปฏบิตักิารด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ

สงัคม 
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ศษ  202  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   3(1-4-4)  

ED  202  English Language for Learning Development 

  ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและพัฒนา

ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา ค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การ

บันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้

บนฐานคดิที่สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 

 

ศษ  201  ภาษาองักฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                3(2-2-5) 

ED  201  English Language for Learning Development 

 ศึกษาและฝึกปฏบิตักิารใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคดิ 

วิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขยีน ในการสรปุความ 

แปลความ ตคีวาม ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคดิเหน็ การน าเสนองาน การ

รายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้  เร่ืองราวต่างๆ จากสื่อ

หลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขยีน 

ศษ  211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา    3(3-0-6)  

 ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่ งเชื่ อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของ

การศึกษาในแต่ละยุคสมยั ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค  ยุคก่อนทนัสมยั  เป็นยุคที่การด ารงชีวิต

มีความเชื่อมโยงกับบริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม กระบวนการ

สร้างสรรค์ สบืสาน และปรับเปล่ียนความรู้  จึงเกิดจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตที่ต้อง

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความสมัพันธก์บัคนอื่น ๆ  ยุคทนัสมัย ศึกษาการสบัเปล่ียน

ฐานคิด ไปสู่การมองโลกแบบแยกส่วน และการแบ่งแยกความรู้ ออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ 

รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือความทนัสมัย  ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือก ากับทิศทางการศึกษาและความเป็นครู  เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของ

การศึกษา  ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับเปล่ียนวิธคีิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 

ยุคหลังทนัสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทศิทางการจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแขง็ของ

ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างวิสยัทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  อันเป็นสังคมที่มีความรู้

เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life-Long 

Learning) และพัฒนาการศึกษาให้เป็นพลังน าไปสู่สนัตสิขุของตนและของโลก  

ศษ  211  กระบวนทศัน์ทางการศึกษา                                       3(2-2-5) 

ED  211  Educational Paradigms  

 ศึกษากระบวนทศัน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากบัแนวคดิของ

ปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมยั ซึ่งแบ่งยุคสมยัตามการเปล่ียนแปลงของทศันะในการ

มองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทนัสมยั ยุคทนัสมยั และยุคหลังทนัสมยั การสร้าง

ความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา 

หลักการและระบบการจัดการศึกษา และกฎเกณฑต่์างๆที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือก ากบัทศิทาง

ของการศึกษาในแต่ละยุคสมยั ทั้งในระดบัชุมชน สงัคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นจากการปรับเปล่ียนวิธคีดิต่อการปฏริปูการศึกษา การเกดิขึ้นของหลักการของ

สหประชาชาตว่ิาด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างวิสยัทศัน์ทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรคป์รัชญาและกลยุทธท์างการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถงึ

การสร้างสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือท าให้คนในสงัคมได้มกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ศษ 241  จิตวิทยาส าหรับคร ู      3(2-2-5)  

ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว 

ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ ในระดับ

วัยต่าง ๆ ธรรมชาตขิองการเรียนรู้  องคป์ระกอบของการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่

มอีทิธพิลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎกีารเรียนรู้  ทกัษะการคดิ กระบวนการคดิ การสร้างแรงจูงใจ 

สขุภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์บุคลิกภาพ การปรับตวั และสามารถให้

ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

และมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ตลอดจนสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ศษ  341  จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย์ 3(2-2-5)  

ED  341  Mind, Brain and Human Learning  

 ศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้ง

ทางจิต ทางสมอง  เน้นในความสัมพันธ์ระหว่าจิต-สมอง ศึกษาเร่ืองเกี่ยวโครงสร้างที่

ส  าคญัของสมอง การท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้   ความสมัพันธร์ะหว่างสมอง

กับกระบวนการเรียนรู้ ของมนุษย์    การออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุด

ให้กบัผู้เรียนโดยสมัพันธก์บัศักยภาพสมอง  รวมถงึทฤษฎทีางสตปัิญญาของมนุษย์ที่ส  าคญั 

ศษ  241  การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาส าหรับคร ู                    3(2-2-5) 

ED  241  Human Learning and Psychology for Teachers  

 ศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มอีงคป์ระกอบเกี่ยวเนื่องกนั

ทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสมัพันธร์ะหว่างจิต-สมอง ความสมัพันธร์ะหว่างสมอง

กบักระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ศึกษาฐานคดิและองคค์วามรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกบัระบบการพัฒนาสมองและ

พัฒนาการเรียนรู้ในระดบัวัยต่างๆ ธรรมชาตขิอง    การเรียนรู้  องคป์ระกอบของการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้  ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎ ี การเรียนรู้  ทกัษะการคดิ 

กระบวนการคดิ การสร้างแรงจูงใจ สขุภาพจิต เชาวนปั์ญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์

บุคลิกภาพ การปรับตวั และสามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรยีนโดยการให้ค าปรึกษา 

โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น ตลอดจนสามารถน ามา

ประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวชิาเอก 

ศษ 291 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1 2(0-4-2)  

ศึกษาและท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน 

สงัเกตธรรมชาตกิารเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าที่การท างานของครใูน

โรงเรียน  ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา สร้างเสริมศรัทธา เจตคต ิ

ทศันคตแิละแรงจูงใจในการเป็นครู 

 

น าไปบูรณาการกบัวิชา ศษ 391  
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ศษ 381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)  

            ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีของสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัต ิ 

ออกแบบ  ผลิตสื่อน าไปใช้ประเมิน  และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบ

สารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก

แหล่งต่าง ๆ  ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   เพ่ือสามารถแสวงหาแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

ศษ  401  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ED  401  Instructional Media Design and Development   

   ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน

ปฏบิตักิารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

ศษ  281  การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

                  สื่อสารการศึกษา                                                   3(2-2-5) 

ED  281  Media, Innovation and Information Technology Design and  

                  Development for Educational Communication  

          ศึกษา หลักการ แนวคดิและทฤษฎขีองการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ              

การประเมนิผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การ

พัฒนาสื่อ     การเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมจีริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเรจ็รปู

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส ารวจ รวบรวมและประยุกตใ์ช้แหล่งการเรียนรู้ที่มอียู่ใน

ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณต์รงผ่านแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 

การจัดท าโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรยีนการสอนให้เหมาะสม

กบัผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามระดบัการศึกษาและวิชาเอก 

อย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ      การเรียนรู้ 



172 

 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ 421 วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 3(2-2-5)  

        ศึกษาฐานคดิ ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎหีลักสตูรการศึกษา ความส าคญั ปัญหาและ

แนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร ท าความเข้าใจจุดแขง็และจุดอ่อนของฐานคดิ กระบวนการ

สร้างและสาระของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถประเมินหลักสตูรได้ทั้ง

ก่อนและหลังการใช้หลักสตูร สามาถวิเคราะห์ ปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษาให้มดีุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมสี่วนร่วม

ของชุมชนและสอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น  

 

 

ศษ  321  วิธวีิทยาในการพัฒนาหลักสตูร                                        3(2-2-5) 

ED  321  Methodologies for Curriculum Development 

        ศึกษาฐานคดิ ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎหีลักสตูร องคป์ระกอบหลักสตูร และการ

พัฒนาหลักสตูร ศึกษาปัญหาและแนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสตูร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชวีศกึษาและการอดุมศึกษา หลักสตูรมาตรฐานสากล หลักสตูร

การศึกษาเพ่ืออาชีพ ฝึกปฏบิตักิารออกแบบและสร้างหลักสตูรแบบจุลภาคทุกระดบั

การศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏบิตักิารน าหลักสตูรไปทดลองใช้ ฝึกปฏบิตักิารประเมนิและน า

ผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร สามารถพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้มดีุลย

ภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลาง การมสี่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกบั

บริบททางวัฒนธรรม สงัคม ชุมชน และท้องถิ่น 
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ศษ 331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ เชงิบูรณาการ 3(2-2-5)  

        ศึกษาทฤษฎกีารเรียนรู้และการสอน รปูแบบการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนา

รปูแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญัอนัจะก่อให้เกดิปัญญาในการปฏบิตัทิี่เหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน สามารถคดิกจิกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดบัการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมนิผล 

โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน โดยน าความรู้หรือทฤษฎมีาใช้ฐานความเข้าใจที่คนมี

ต่อสถานการณต่์าง ๆ อนัเป็นหัวใจส าคญัของการสร้างความรู้ที่สามารถน าไปปฏบิตัไิด้จริง 

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคญั โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จาก

ฐานวฒันธรรมอนัหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

การบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้อง

กบัสภาพความเป็นจรงิในวิถชีีวิต 

ศษ  331  วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้                                         3(2-2-5) 

ED  331  Methodologies for Learning Management  

        ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการเรียนรู้   รปูแบบและแนวทางการจัดการ

เรียนรู้  ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้  จัดและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพ่ือสง่เสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ปฏบิตักิารจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรคก์จิกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในการเรียนรู้

และการพัฒนาด้านอารมณ ์สงัคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรยีนรู้จากฐานวัฒนธรรมอนั

หลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบ        การ

เรียนรู้ที่สร้างประสทิธภิาพสงูสดุให้กบัผู้เรียนโดยสมัพันธก์บัศักยภาพสมอง รวมทั้งทฤษฎี

ทางสตปัิญญาของมนุษย์ที่ส  าคญัการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิในวิถชีวีติ การทดลองสอนใน

สถานการณจ์ าลอง 
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ศษ 332 การศึกษาส าหรับผู้ที่มคีวามต้องการพิเศษ  3(2-2-5)  

 ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา ความส าคญัจ าเป็นและระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรู้ เกี่ยวกับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ เดก็ที่มีความ

บกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสตปัิญญา บกพร่องทางร่างกาย 

บกพร่องทางการเรียนรู้  บกพร่องซ า้ซ้อน ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเดก็ที่มี

ความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ  ความสามารถ และข้อจ ากดัของเดก็กลุ่มดงักล่าว โดย

การสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และให้การช่วยเหลือเบื้ องต้น ตลอดจนการจัด

การศึกษาพิเศษ  การจัดการเรียนร่วม  เรียนรวม  การปรับหลักสูตร การท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

ศษ  332  การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

ED  332  Special Education 

  ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา ความส าคญัของระบบการจัดการศึกษาพิเศษใน

ประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกบัเดก็ที่มคีวามต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาท ิบุคคลที่มคีวาม

บกพร่องทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสตปัิญญา บุคคล

ที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย การเคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการ

เรียนรู้  บุคคลที่มคีวามพิการซ้อน บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางอารมณแ์ละพฤตกิรรม 

บุคคลออทสิติก และผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจ ากดั

ของเดก็กลุ่มดงักล่าว โดยการสงัเกต คดัแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น 

รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกบัจิตวิทยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ

จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ศษ 391 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2 2(0-4-2)  

ศึกษาและสงัเกตการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ฝึกการเตรียม การสร้าง และ

การใช้สื่อการเรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน  ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด 

ทดลองฝึกปฏบิัติการในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏบิัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล 

และฝึกปฏบิตังิานหน้าที่ครใูนสถานศึกษา 

 

ศษ  391  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1                2(0-4-2)  

ED  391  Practicum in the Profession of Teaching I 

 ศึกษาและสงัเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจดัการใน

โรงเรียน สภาพงานคร ูพฤตกิรรมและคุณลักษณะของคร ูนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ 

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  สงัเกตธรรมชาตกิารเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษา

และสงัเกตการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้  การ

บริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนในสภาพ

ห้องเรียน ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ ์สงัคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ฝึกปฏบิตังิานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

เสมอืนจริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นครมูอือาชีพ ในแต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก 
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ศษ 451 การวัดประเมนิทางการศึกษา  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ  และเทคนิควัดและประเมินผล

การศึกษา การประเมินผลระดับชาติ  และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อย

และแบบรวม กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตาม

สภาพจริง การประเมินภาคปฏบิัติ  และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมอื  การแปลความหมาย  การรายงานและการใช้ผลการวัดและประเมนิผลการศึกษาในการ

ปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูร โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคดิ และความรู้

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลได้ตาม

สภาพความเป็นจริง และรายงานการค้นคว้าอสิระในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสาระการเรียนรู้ตาม

ความสนใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

ศษ 451  การวดัและประเมนิผลทางการศึกษา                                   3(2-2-5) 

ED 451 Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคดิและทฤษฎพ้ืีนฐานเกี่ยวกบัการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รปูแบบและเทคนิคการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรู้  ทั้งในระดบัชาตแิละระดบัชั้นเรียน การประเมนิผลแบบย่อยและแบบ

รวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลการเรียนรู้  การออกแบบ 

การสร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธกีารตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ

ตดัสนิผลการเรียน การประเมนิตามสภาพจริง การประเมนิสอบภาคปฏบิตั ิและการสร้าง

เกณฑก์ารให้คะแนน การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื และ

แปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและประเมนิไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

และการปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และหลักสตูรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียน

แนวคดิ และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิตั ิ     

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดประเมนิผลการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาแบะ

วิชาเอก ที่อยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างกนัของความสามารถของนกัเรียน และจัดท ารายงาน

การค้นคว้าอสิระเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดประเมนิผลการเรียนรู้เป็น

รายบุคคลหรือกลุ่ม 
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ศษ  461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)  

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ  บนฐานคิดของการเคารพและ

การอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น า

ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใช้

นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองคก์ร  มนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร  การตดิต่อสื่อสาร 

การประสานประโยชน์ในองคก์ร การบริหารจัดการชั้นเรียน  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพ 

และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองคร์วม 

 

ศษ   461  การบริหารและการจัดการการศึกษา                                    3(2-2-5) 

ED  461  Education Administration and Management  

  ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารบริหารจดัการ  บทบญัญัต ิและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา บนฐานคดิของการเคารพและการอยู่

ร่วมกนัท่ามกลาง  ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา 

การท างานเป็นทมี มนุษยสมัพันธแ์ละการตดิต่อสื่อสาร การประสานประโยชนใ์นองคก์ร การคดิ

อย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทมี การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการวฒันธรรมองคก์ร การบริหารจัดการชั้นเรียนแต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก การพัฒนา

ชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏบิตักิารวางแผนและการประเมนิ การบริหารและการประกนัคุณภาพ การ

จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการ การจดัท าโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชพี 

และกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองคร์วม 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย  วิธี

วิทยาการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน  การเชื่อมโยง

กระบวนการวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย  การใช้สถิติเพ่ือ

การวิจัย  และวางแผนการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึก

ปฏบิตักิารใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่

สนใจควบคู่ไปกบัการจัดท าแผนการเรียนรู้   โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคิด และ

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งจัด

ให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสาระการ

เรียนรู้ตามความสนใจ  และน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ 471   การวิจัยทางการศึกษา                      3(2-2-5) 

ED 471   Educational Research 

 ศึกษาธรรมชาต ิความหมาย วิวฒันาการ แนวคดิและทฤษฎพ้ืีนฐานของการ

วิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รปูแบบการวิจัย ขั้นตอน

การวิจัย การเลือกปัญหาในการวจิัย การค้นคว้าเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ตวัแปรและ

สมมตฐิาน การออกแบบ การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชงิ

คุณภาพ การแปลผลและสรปุผล การเขยีนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทาง

การศึกษา การอภิปรายแลกเปล่ียนแนวคดิและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

รวมทั้งการน าเสนอเค้าโครงการวจิัยทางการศึกษา การปฏบิตักิารวิจัยและการน าเสนอ

ผลงานวิจัย 
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ศษ 491 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 3  2(0-4-2)  

ศึกษาทักษะการสอนแบบต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกบัทฤษฎีการสอน ฝึกปฏิบัติการ

สอนระดับจุลภาค ด้านการวางแผน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างสื่อ  การวัดและประเมิน และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน 

บันทกึและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 

การสงัเกตการสอนของเพ่ือน  

 

ศษ  491  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2                2(0-4-2)  

ED  491  Practicum in the Profession of Teaching II 

 ศึกษาทกัษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่

สอดคล้องกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏบิัตกิาร

สอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

เป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพ่ือน เรียนรู้

บทบาทหน้าที่ของครตูลอดจนจัดกจิกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเป็นครมูอือาชีพ 
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ศษ 591 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 1 6(0-12-6) 

 การจดัใหนิ้สิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ได้แก่  

การปฏบิัติการสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  งาน

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา 

ศษ  591  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 1          6(1-12-5) 

ED  591  Internship in Education I 

 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครสูู่  

การปฏบิัติการสอนและฝึกปฏบิัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การ

นิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิตังิานใน

หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 

การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การ

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา งานกจิกรรมพัฒนาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษา

และบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน สมัมนาการศึกษากบัอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษาและ

เพ่ือนนิสิตเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่าง

น้อยสปัดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดท าบนัทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก์ 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูบงัคบั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ 592 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 2 6(0-12-6) 

 การจดัใหนิ้สิตไปฝึกปฏบิตังิานในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านความรู้

ประสบการณก์ารปฏบิตังิานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของคุรสุภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย

ศรีครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิตักิารสอน

ในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏบิตักิารสอนในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  การพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา  งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานบริการของโรงเรียน  การศึกษาและ

บริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบิตังิานในหน้าที่ครู

เพ่ือพัฒนาความเป็นครมูอือาชีพ 

ศษ  592  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู2          6(0-12-6) 

ED  592  Internship in Education II 

  ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้ อหาความรู้ ด้านวิชาเอกและ

วิชาชีพครูสู่  การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศ

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้

ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่  การปฏบิัตกิารสอนในชั้นเรียนที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งาน

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ผู้ เรียนและการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพ่ือพัฒนา

ความเป็นครมูอือาชีพ จัดท าบนัทกึและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ต่ออาจารย์นิเทศก ์
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  311  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5)  

ED  311  Scout, Red Cross Youth, and  Student Activities 

 ศึกษาบทบาทของครลููกเสอื ครยุูวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีนของนักเรียน 

นักศึกษาทุกระดบั ความส าคญัของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลิกภาพและทกัษะของผู้สอน

ลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ การฝึกปฏบิตัใินฐานะผู้เข้าร่วม 

ศษ  212  ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน                    2(1-2-3) 

ED  212  Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

 ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครู

กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และ

เข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัด

กจิกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมคัร โดยให้มกีารฝึกปฏบิตัใินฐานะผู้เข้าร่วมกจิกรรมและผู้สอน 

ศษ  201  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(1-4-4)  

ED  201  Thai Language for Learning Development 

  ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยที่สมัพันธก์บัการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคดิ การสรปุสาระ การบนัทกึ การ

เขยีน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคดิที่

สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 

ศษ  301  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                  3(2-2-5) 

ED  301  Thai Language for Learning Development 

 ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้  การศึกษาและการพัฒนา

ภาษาไทยที่สมัพันธก์บัการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคดิ การสรปุสาระ การบนัทกึ การ

เขยีน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคดิที่

สอดคล้องกบัวิชาชีพคร ูที่ต้องเรยีน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคดิ 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  213  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสงัคมและการเมอืง 3(2-2-5)  

ED  213  Social and Politics Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสงัคมและการเมอืง  การตระหนัก

ถงึบทบาท หน้าที่ และสทิธแิห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมอืงของสงัคมทั้งใน

ระดบัชุมชน  ประเทศ  และสงัคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและการเมอืง การเป็นผู้น าทางสงัคมโดยเป็นผู้

ตระหนักถงึความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความ

เข้าใจต่อสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมอืงเพ่ือการมสี่วนร่วมของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ  311  จิตส านึกและการมสี่วนร่วมทางสงัคมและการเมอืง            2(1-2-3) 

ED  213  Social and Political Consciousness and Participation 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสงัคมและการเมือง  การ

ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสทิธแิห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมอืงของสงัคม

ทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและการเมือง การเป็นผู้น าทางสงัคมโดย

เป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท า

ความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

กระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

ศษ  312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   3(2-2-5)  

ED  312  Negotiating Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม  ระบบสญัลักษณ์ที่

ส่งผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสินค้าโดยตรงและในที่แฝงเร้นมา

ในรปูแบบต่างๆ   ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคดิและการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม  การสร้างความตระหนักต่อปัญหา  การรู้ เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับ

วัฒนธรรมบริโภค  เพ่ือให้เกดิการบริโภคอย่างมสีต ิและส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียง

ในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด

ข้างต้น  การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้างกระบวนการเรียนรู้  และเผยแพร่

ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มสีต ิและใช้ปัญญา  

ศษ  312  การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค                           2(1-2-3) 

ED  312  Negotiating and Consumer Culture   

 ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการ

สร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสงัคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐาน

คิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้ เท่าทัน และสร้าง

อ านาจต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐาน

คิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสงัคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างครูที่

เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้   สร้างกระบวนการเรียนรู้  

และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้ เท่าทนั มสีต ิและใช้ปัญญา  

 

 

 

 



183 

 

 

การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศษ  212  งานอาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน 3(2-2-5)  

ED  212  Voluntary Works and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร

และกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ

กจิกรรมเยาวชน 

ศษ  313  งานอาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน                          2(1-2-3) 

ED  313  Voluntary Work and Youth Activities 

 ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน

อาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ  บทบาทของการศึกษาในงาน

อาสาสมคัรและกจิกรรมเยาวชน 

ศษ  411  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู  3(2-2-5)  

ED  411  Developing Higher Order of Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้ องต้น และการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคิดระดับสงูกบัการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์

(Creative thinking) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธ์ในการ

แก้ปัญหา (Problem-solving strategies)   

ศษ  314  การพัฒนาทกัษะการคดิระดบัสงู                                 2(1-2-3) 

ED  314  Developing Higher Order Thinking Skills  

 ศึกษาเกี่ยวกบัความความคิด ความส าคัญจ าเป็นในการฝึกความคิดระดับสงู 

การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้ องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะ

ความคิดระดับสงูกบัการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์

ความคดิอย่างมวีิจารณญาณ และกลยุทธใ์นการแก้ปัญหา  

ศษ  422  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 3(2-2-5)  

ED  422  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภมูหิลงั ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดท าหลักสตูรท้องถิ่น สามารถวเิคราะห์

หลักสตูร ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรท้องถิ่นโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้อง

กบับริบททางวัฒนธรรม สงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมนิหลักสตูรได้ทั้งก่อนและ

หลังการใช้หลักสตูร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้มดีุลยภาพระหว่างเป้าหมาย

ของหลักสตูรแกนกลางกบัความต้องการของชุมชน 

ศษ  322  การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น                                       2(1-2-3) 

ED  322  Local Curriculum Development 

 ศึกษา ภมูิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถ

วิเคราะห์หลักสตูร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

สอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสตูรได้

ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพ

ระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบัความต้องการของชุมชน 
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ศษ  431  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 3(2-2-5)  

ED  431  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศกึษาวิธกีาร  หลักการ  แนวทาง  และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  โดยวิธกีาร

เรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั  การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศัยให้แก่บุคคล  

การพัฒนารปูแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย  รปูแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบั

สภาพชุมชนทั้งเมอืงและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบั

การเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย  การประเมนิผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและ

ตามอธัยาศัยและการฝึกลงมอืปฏบิตังิานจรงิในชุมชน    

ศษ  333  การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย                  2(1-2-3) 

ED  333  Non-formal and Informal Learning Management 

 ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต  

โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศัย

ให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้

สอดคล้องกบัสภาพชุมชนทั้งเมอืงและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้

สอดคล้องกบัการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอก

ระบบและตามอธัยาศัยและการฝึกลงมอืปฏบิตังิานจริงในชุมชน    

ศษ  231  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 3(2-2-5)  

ED  231  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาหลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสมัพันธด้์านสิ่งแวดล้อมทุกมติิ  ได้แก่  มิติทรัพยากร  มติิเทคโนโลยี  

มิติของเสยีและมลพิษ  มิติมนุษย์/สงัคม/วัฒนธรรม  คุณค่าทางนิเวศวิทยา  วิธีการและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  และสร้างพลังใน

การปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม  เช่น  ดิน  น า้  

ป่า  อากาศ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้า

หาญทางจริยธรรม  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้ เท่าทันกระแส

โลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมการ

บริโภคในระบบทุนนิยม  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มี

การศึกษาดูงานและฝึกปฏบิตั ิการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศกึษา/

ชุมชนร่วมด้วย 

ศษ  334  การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ                  2(1-2-3) 

ED  334  Public Concern-Based Learning 

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วน รวม 

(สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้ และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติ

ทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสยีและมลพิษ มิติมนุษย์/สงัคม/วัฒนธรรม คุณค่าทาง

นิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแล

รักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสทิธปิระโยชน์ของชุมชนและ

สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง

จริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสังคมได้รู้ เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุน

นิยม ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก

ปฏบิตั ิการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 
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ศษ  232  การศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6)  

ED  232  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมายและขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสตูร

และรปูแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยที่มต่ีอความส าเรจ็ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ศษ  335  การศึกษาปฐมวัย                                                  2(1-2-3) 

ED  335  Early Childhood Education 

  ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ

ต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทกัษะการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทางการศึกษาปฐมวัย 

ศษ  333  การจัดการความรู้ 3(2-2-5)  

ED  333  Knowledge Management 

  ศึกษานัยส าคญัของสงัคมที่มคีวามรู้ เป็นพ้ืนฐาน (Knowledge-Based Society) 

การเชื่อมโยงความรู้กบัการปฏบิตัแิละการด ารงชวีิต การตดัสนิใจ โดยอาศัยฐานความรู้และ

ภมูปัิญญา การจัดระบบความรู้  การบริหารจัดการความรู้  และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการด ารงชีวิต รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ 

ปรับออก 

ศษ  334  การพัฒนาทกัษะการคดิและความคดิสร้างสรรคใ์นเดก็ปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  334  Thinking Skills and Creativity Development in Young Children 

  ศึกษาวเิคราะห์ทฤษฎเีกี่ยวกบัพัฒนาการการคดิ  และปัจจัยที่มผีลต่อความคดิ

สร้างสรรค ์ ความหมาย  กระบวนการคดิ ทกัษะการคดิ ตามแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ  การ

ท างานของสมองและพัฒนาการทกัษะการคดิ  ปัจจัยที่มผีลต่อทกัษะการคดิและความคดิ

สร้างสรรคใ์นเดก็ปฐมวัย หลักการส าคญัในการสง่เสริมทกัษะการคดิและความคดิ

สร้างสรรค ์ การออกแบบกจิกรรมที่ส่งเสริมทกัษะการคดิทุกรปูแบบและความคดิ

สร้างสรรคท์างบวกในเดก็ปฐมวยั 

ศษ  336  การพัฒนาความคดิสร้างสรรคข์องผู้เรียน                    2(1-2-3) 

ED  336  Creativity Development of Learners 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิด

และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้ เรียน 

หลักการส าคญัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกจิกรรม การ

มีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามคดิอย่างสร้างสรรค์ และการน าความคดิสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ช้ใน

การแก้ปัญหา และการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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ศษ  335  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0-6)  

ED  335  Child Rearing and Parenting 

 ศึกษาถึงหลักการเลี้ ยงดู การโภชนาการ  สุขภาพและสวัสดิภาพส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  รวมถงึบทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ ยงดูและจัดประสบการณ์

ให้กับเดก็  รวมทั้ง(การ)วิเคราะห์ (การ)แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกบัเดก็ปฐมวัย (ในด้าน

การเลี้ ยงดู สุขภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง) ทั้งทางด้านการ

เลี้ยงดู  สขุภาพ  และความปลอดภัย ในฐานะของครแูละผู้ปกครอง 

 

ศษ  337  การอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย                                      2(1-2-3)  

ED  337  Rearing of Young Children 

 ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดภิาพส าหรับเดก็

ปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง คร ูและโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์

ให้กบัเดก็ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีส  าหรับผู้ปกครอง คร ูและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ปฐมวัย 

กระบวนการและรปูแบบการอบรมเลี้ยงดูเดก็ สขุภาพและความปลอดภัยในเดก็ปฐมวัย 

รวมทั้งความเข้าใจ ความรับผดิชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดต่ีอการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

ศษ  336   การมธัยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED  336  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมธัยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสตูร การเรียนการสอน และการ

ประเมนิผล ศึกษาแนวคดิ และแนวโน้มการมธัยมศึกษา ธรรมชาตขิองนักเรียนในระดบั

มธัยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมธัยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

ศษ  338   การมธัยมศึกษา                                                    2(1-2-3)  

ED  338  Secondary Education  

        ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ              

การประเมนิผล ศึกษาแนวคดิ และแนวโน้มการมธัยมศึกษา ธรรมชาตขิองนักเรียนในระดบั

มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน

มธัยมศึกษา 

ไม่ม ี ศษ  339   หลักการอาชีวศึกษา                                                 2(2-0-4)  

ED  339    Principle in Vocational Education 

     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการ

อาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ

อาชีวศึกษากบัการพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคม บทบาทของการอาชีวศึกษากบัการศึกษา

ในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 
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ศษ  242  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)  

ED  242   Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเหน็คุณค่าในตวัตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยตระหนักว่าภารกจิของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคร ูรวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแห่งตน  

ศษ  341  การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน                    2(1-2-3) 

ED  341  Guidance for Self-Esteem Development 

 ศึกษาหลักการ แนวคดิ และทฤษฎด้ีานจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให้รู้จักและ

เข้าใจธรรมชาตขิองผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณห์รือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็น

แนวทางในการแนะแนว สร้างการเหน็คุณค่าในตวัตน พัฒนาผู้เรยีนให้เรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนกัว่าภารกจิของการแนะ

แนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคร ูรวมถงึการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนัก

ในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดบัการศึกษาและวิชาเอก  

ศษ  361  การประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)  

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาคน้ควา้และพฒันาแนวคิดทางดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา บน

ฐานคิดเพือ่การปฏิรูปการศึกษา การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา การพฒันา

กระบวนการเรียนรู ้การพฒันาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การประกนั

คุณภาพ การศึกษาเพือ่พฒันา 

ศษ  361  การประกนัคุณภาพการศึกษา                                 2(1-2-3) 

ED  361  Quality Assurance in Education 

  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บน

ฐานคิดเพ่ือการปฏริูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้  การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกนัคุณภาพ การศึกษา

เพ่ือพัฒนา 
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ศษ  362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธกีารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส  าคัญ ๆ 

ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของ

ไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  362  การศึกษาและการพัฒนาชุมชน                                  2(1-2-3) 

ED  362  Education and Community Development 

 ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่ส  าคัญ 

ๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 

ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน  

ศษ  371  สถติทิางการศึกษาเบื้องต้น 3(2-2-5)  

ED  371  Statistics in Education I 

  ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกบัสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการ

แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และมากกว่า

สองกลุ่ม โดยเน้นทกัษะการเลือกใช้สถติิวิเคราะห์ได้เหมาะสมกบัปัญหาวิจัย ฝึกปฏบิตัิการ

ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงาน

ผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องชัดเจน 

ศษ  371  สถติเิบื้องต้นทางการศึกษา                                     2(1-2-3) 

ED  371  Introduction to Statistics in Education 

  ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติ

อ้างอิง          การประมาณค่า การทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหา

วิจัย ฝึกปฏบิัตกิารใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล 

และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ศษ  382  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

ED  382  Work, Career and Technology 

  ศึกษา  แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอบข่าย เนื้ อหาสาระและวิธกีารพัฒนาผู้ เรียน

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน 

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้ อหาด้านการด ารงชีวิต

และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ศษ  381  การงานอาชพีและเทคโนโลยี                                       2(1-2-3)  

ED  381  Occupations and Technologies 

      ศึกษา แนวคดิ หลักการและทฤษฎ ีเกี่ยวกบัการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกีารพัฒนา

ผู้เรียนให้มคีวามรู้  ความเข้าใจ มทีกัษะพ้ืนฐานต่อการด ารงชวีิตและประยุกตใ์ช้ในการ

ท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศึกษาหลักเกณฑแ์ละรายละเอยีดการจัดการและการวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชพี

และเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผงัโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

ศษ  383  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  3(2-2-5)  

ED  383  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท 

ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้   และบทบาทของ

แหล่งการเรียนรู้ ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

ศษ  431  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้            2(1-2-3) 

ED  431  Development of Learning Resources and Learning Networks 

 ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน 

ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาท

ของแหล่งการเรียนรู้ ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกบัสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสงัคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการ

เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
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ไม่ม ี ศษ  452  การประเมนิหลักสตูรและการสอนเบื้องต้น                     2(1-2-3) 

ED  452  Introduction to Curriculum and Instruction Evaluation 

     ศึกษาแนวคดิ หลักสตูร ความส าคญั และกระบวนการของการพัฒนาหลักสตูร

และการสอน หลักการ รปูแบบและวัตถุประสงคข์องการประเมนิหลักสตูรและการสอน การ

วิเคราะห์หลักสตูร การวางแผนและออกแบบการประเมนิหลักสตูรและการสอน การเขยีน

ข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมนิ และการน าผลการประเมนิหลักสตูรและการสอน

ไปประยุกตใ์ช้เพ่ือการพัฒนาฝึกปฏบิตักิารประเมนิหลักสตูรและการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อด ี

ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่ม ี ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมนิ และการวิจัยทางการศึกษา                              

                                                                                          2(1-2-3) 

ED 453 Technology for Educational Measurement, Evaluation, and Research 

   แนวคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมนิและการวจิัยทางการศึกษา 

เน้นการจัดระบบข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ข้อมูล สามารถน า

โปรแกรมส าเรจ็รปูมาประยุกตใ์ช้ในการออกแบบและน าเสนอวิธกีารทางการวัดผล การ

ประเมนิ และการวิจัยทางการศึกษา 
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 ศษ 472 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม              2(1-2-3) 

ED 472 Research for learning process and social development 

  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้  และการ

พัฒนาสงัคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม เน้นการจัดการความรู้  โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้

แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้

ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเดน็ที่สนใจและน าเสนอผลงานวิจัย 

ศษ  441  การเรียนรู้ระดบัจิตส านึกและจิตใต้ส านึก   3(2-2-5)  

ED  441  Conscious and Subconscious Learning 

  ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ที่ส  าคัญของมนุษย์ 2 ระบบคือระบบจิตส านึก 

(Conscious System) และระบบจิต ใต้ ส านึ ก  (Subconscious System) ใน เรื่ อ งของ

ความหมาย การท างานของกลไกการเรียนรู้ทั้งสองระบบ อทิธิพลของวิธกีารเรียนรู้แต่ละ

แบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของระบบจิตใต้ส านึกที่มนุษย์ใช้มากที่สดุ ให้น ามาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนรู้ ในระบบการศึกษา รวมทั้งศึกษาเร่ืองการน าวิธกีารที่มนุษย์ใช้

ระบบการเรียนรู้และ การน าเอาวิธกีารเรียนรู้ทั้งสองระบบเข้ามาสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่จุดสงูสดุของผู้เรียนแต่ละคน 

ปรับออก 
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ศษ  452  การประเมนิเพ่ือเสริมพลงัการเรยีนรู้ 3(2-2-5)  

ED  452  Evaluation for Learning Empowerment 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้  การประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้  หลักการและกระบวนการ

ประเมินเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ เข้ามีส่วนร่วมใน

การประเมนิ การออกแบบและวางแผนการประเมินเพ่ือเสริมสร้างพลังการเรียนรู้  และการ

ฝึกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือและวิธกีารประเมินเพ่ือเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุก

ช่วงวัย 

ปรับออก 
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วิชาแกนสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1           2(1-2-3) 

PEC 101 Human Anatomy and Physiology I    

 โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง 

ๆของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบผิวหนัง ระบบ

โครงร่าง ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาทและอวัยวะสัมผสัพิเศษ ระบบฮอร์โมน และ

ระบบภมิูคุ้มกนั รวมทั้งการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิชาแกนสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลบ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์                             3(2-2-5) 

PEI 101  Human Anatomy and Physiology 

    ศึกษาและวิเคราะห์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่การ

ท างานของระบบร่างกายมนุษย์ พัฒนาการทางกาย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและ

สรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2           2(1-2-3) 

PEC 102 Human Anatomy and Physiology II 

 โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง 

ๆของมนุษย์ การท างานของระบบต่าง ๆในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบหัวใจและ

ไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับปัสสาวะ และระบบ

สืบพันธุ ์ รวมทั้งการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

พลก 103 พ้ืนฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกฬีา  2(2-0-4)   

PEC 103 Foundation of Physical Education, Health Education, Recreation 

and Sport 

 ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกบัความหมาย  ความส าคัญ  และความสัมพันธ์

ของสุขศึกษา พลศึกษา  นันทนาการ และกฬีา  ตลอดจนเข้าใจประวัติและปรัชญาของ

สาขาวิชาเหล่าน้ี  บทบาทของวิชาชีพเหล่าน้ีในสังคม  โอกาสในการประกอบอาชีพของ

ผู้ส าเรจ็สาขาวิชาเหล่าน้ี 

ไม่มี 

พลก 104 จริยธรรมวิชาชีพ 1              1(1-0-2) 

PEC 104 Professional Ethics I   

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญเกี่ยวกบัจริยศาสตร์  คุณค่าของ
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จริยธรรม  จริยธรรมวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการปลูกจิตส านึกที่ดี  มีความ

ประพฤติและการปฏบัิติที่มีคุณธรรมตามค่านิยมของสังคมไทย 

พลก 201 จริยธรรมวิชาชีพ 2               1(1-0-2)           

PEC 201 Professional Ethics II   

 ศึกษาและเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพในแต่ละสาขา  เข้าใจทฤษฎีการพัฒนา

จริยธรรม  การพัฒนาจริยธรรมในแนวพุทธ  การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจริยธรรม   

เสริมสร้างจิตส านึกและจิตสาธารณะ  เพ่ือให้เป็นผู้มีความส าเรจ็ในวิชาชีพ 

พลก 301 จริยธรรมวิชาชีพ 3    1(1-0-2) 

PEC 301 Professional Ethics III 

 ศึกษาและปฏบัิติการเป็นผู้มีจริยธรรมวิชาชีพ  โดยพัฒนาตนให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีจิตส านึก  จิตสาธารณะและจิตบริการ  สามารถท างานกบัผู้อื่นและสังคม

ได้  สามารถประสบความส าเรจ็ในการประกอบวิชาชีพ  และเข้าใจกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 

พลก 202 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 1    2(2-0-4) 

PEC 202 Professional English I     

 ศึกษาหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือการใช้งานในวิชาชีพ  เรียนรู้การใช้

ศัพทเ์กี่ยวกับการกฬีา การออกก าลังกาย  ฝึกอ่าน  ฟังและพูดเพ่ือสื่อสารเม่ือเป็นผู้น า

กจิกรรมการเคล่ือนไหว 

พลบ 103 ภาษาองักฤษในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา                            3(3-0-6)  

PEI  103  Professional English for Health and Physical Education 

ศึกษาหลักการ และฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นการ

ทกัษะสื่อสารการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

พลก 302 ภาษาองักฤษวิชาชีพ 2               2(2-0-4) 

PEC 302 Professional English II  

 ฝึกการใช้ภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารเพ่ือการเคล่ือนไหวใน

กจิกรรมพ้ืนฐานและกจิกรรมที่มีความซับซ้อนตลอดจนกจิสร้างเสริมสุขภาวะ  ฝึกอ่าน

บทคัดย่อ  สิ่งพิมพ์  และต าราภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาชีพ 
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พลก 401  ภาษาองักฤษวิชาชีพ 3             2(2-0-4) 

PEC 401  Professional English III 

 ฝึกการใช้ภาษาองักฤษส าหรับการเป็นครู/ผู้น ากฬีาและการออกก าลัง

กาย เน้นทกัษะการฟังและการพูดเพ่ือสื่อสารอย่างเป็นทางการ  ฝึกอ่านและเขียน

ค าแนะน าเกี่ยวกบัการออกก าลังกายและการกฬีา ตลอดจนอ่านงานวิจัยและบทความ

ในสาขาวิชาชีพ 

ไม่มี พลบ 102 สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน                                3(3-0-6) 

PEI  102  Health and Physical Education in ASEAN Community  

            ศึกษาประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บทบาทส าคัญของสุขศึกษาและพล

ศึกษากบัอาเซียน หลักการประชาธิปไตยและสิทธมินุษยชนเพ่ือการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค 

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันทางสุขศึกษาและพลศึกษาในอาเซียน ประเดน็และแนวโน้ม

ส าคัญทางพลศึกษาที่กระทบต่อการม่ันคงของอาเซียน 

 พลบ401 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา                                        3(2-2-5) 

PEI  401 Seminar in Health and Physical Education            

           การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิพากษ์เพ่ือบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี

และหลักการทางสุขศึกษาและพลศกึษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการวิจัย

ต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏบัิติงานอย่างมีวิสัยทศัน์ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

พพล 201 สุขสมรรถนะ                           2(1-2-3) 

PPE 201 Health Related Fitness 

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ และการประเมินสมรรถภาพทางกาย 

เพ่ือสุขภาพ  เรียนรู้ความสามารถเชิงสรีระวิทยาด้านต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

การสร้างสุขภาพ รวมถึงการศึกษาและออกแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา

พพล 205 สุขสมรรถนะ                                                    2(2-0-4) 

PPE 205 Health Related Fitness 

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ และการประเมินสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ   

เรียนรู้ความสามารถเชิงสรีระวิทยาด้านต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพ รวมถึง

การศึกษาและออกแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
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สมรรถภาพทางกาย 

พพล 202 กจิกรรมอาสาสมัคร             2(1-2-3) 

PPE 202 Volunteer Activities 

 ศึกษากจิกรรมอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กจิกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีกจิกรรมยุวกาชาด กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และกจิกรรมรักษา

ดินแดน โดยศึกษาวิธีด าเนินการจัดกจิกรรมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละองค์กร 

พพล 201 ลูกเสือและยุวกาชาด                                        2(1-2-3) 

PPE 201  Boy Scouts and the Youth Red Cross 

 ศึกษาเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของลูกเสอืโลกและลูกเสือไทย องค์กรลูกเสือโลก 

คณะลูกเสือไทย คุณค่าของการลูกเสือในกระบวนการศึกษาของชาติ การลูกเสือในสถานศึกษาและ

หลักสูตรวิชาลูกเสือ การฝึกอบรมการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมถึงบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุว

กาชาด และความส าคัญของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน นักศกึษาทุกระดับ บุคลิกภาพและ

ทกัษะของผู้สอนลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ 

พพล 203 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา   2(2-0-4) 

PPE 203 History and Philosophy in Physical Education  

 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หลักการ แนวความคิดทางด้านปรัชญา  ความหมาย ความส าคัญของพลศึกษา และ

กจิกรรมการเคล่ือนไหว และปรัชญาพลศึกษาในยุคต่าง ๆ ปรัชญาทางการกฬีา การ

ตีความหมายของปรัชญาเพ่ือน าไปสู่การปฏบัิติ  จรรยาบรรณของผู้ฝึกสอน 

พพล 101  ประวัติและปรัชญาพลศึกษา                                                3(3-0-6)   

PPE 101  History and Philosophy of Physical Education  

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของพลศึกษาและกฬีา อนัน ามาสู่ หลักการ แนวคิดปรัชญา

ทางพลศึกษา และกฬีา แต่ละสมัยหลักปรัชญาต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีอทิธิพล

ต่อ ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีงาม รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกฬีาที่ผนั

แปรตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของหลักการพล

ศึกษาต่อสังคมประเทศชาติ และประชาคมภมิูภาคอาเซียนในอนาคต 

พพล 204 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   2(1-2-3) 

PPE  204 Exercise Physiology 

 กลไกการท างาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ เช่น 

ระบบประสาทกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ทอ่ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบภูมิคุ้มกนั ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย 

ขบวนการเมตาบอลิซึม และการใช้พลังงานในการออกก าลังกาย กลไกการ

ปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย และ การ

ประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับวิชาชีพ 

พพล 403  สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                                    3(2-2-5)    

PPE  403 Exercise Physiology 

 กลไกการท างาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบประสาท

กล้ามเน้ือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และ

ระบบภูมิคุ้มกนั ของร่างกายต่อการออกก าลังกาย ขบวนการเมตาบอลิซึม และการใช้พลังงานใน

การออกก าลังกายกลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกายต่อการออกก าลัง

กาย และ การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับวิชาชีพ 
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พพล 205 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก  2(1-2-3) 

PPE 205 Motor Learning and Development 

 หลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทกัษะ

กลไกเกี่ยวกบัการเคล่ือนไหว การเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการเกี่ยวกบั

ทกัษะการเคล่ือนไหวของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต 

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการจัดกจิกรรมกฬีาที่เหมาะสมในแต่ละวัย  

ชนิดและล าดับขั้นของการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหว 

พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหวตลอดจนการน ามาใช้ทางพลศึกษา กฬีา 

และกจิกรรมการเคล่ือนไหว  

พพล 204 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก                    3(2-2-5)   

PPE 204 Motor Learning and Development 

 หลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทกัษะกลไกเกี่ยวกบั

การเคล่ือนไหว การเจริญเติบโตของร่างกาย และพัฒนาการเกี่ยวกบัทกัษะการเคล่ือนไหวของ

มนุษย์ในวัยต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ

หลักการจัดกจิกรรมกฬีาที่เหมาะสมในแต่ละวัย  ชนิดและล าดับขั้นของการเรียนรู้ ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหว พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหว

ตลอดจนการน ามาใช้ทางพลศึกษา กฬีา และกจิกรรมการเคล่ือนไหว 

 

พพล 301 กจิกรรมค่ายพักแรม    2(1-2-3) 

PEC  301 Camping Activities 

 ศึกษาหลักการ และความส าคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพัก

แรม กจิกรรมและการจัดโปรแกรมการค่ายพักแรม 

พพล 405  กจิกรรมค่ายพักแรม                                2(1-2-3)  

PPE  405 Camping Activities 

 ศึกษาหลักการ และความส าคัญของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม กจิกรรม

และการจัดโปรแกรมการค่ายพักแรม 

พพล 302 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว   2(1-2-3) 

PPE  302 Kinesiology 

 หลักวิทยาศาสตร์ คิเนเมติคส์และคิเนติคส์ของการเคล่ือนไหว น า

หลักการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ มา

ประยุกต์ใช้กบัการเคล่ือนไหวของมนุษย์และการเล่นกฬีา ตลอดจนการวิเคราะห์

ทา่ทางการกฬีา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงทกัษะกฬีาประเภทต่าง ๆให้ถูกต้องและ

เหมาะสมมากที่สุดเพ่ือความได้เปรียบเชิงกล 

พพล 203 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว                               3(3-0-6)    

PPE  203  Kinesiology 

 หลักวิทยาศาสตร์ คิเนเมติคส์และคิเนติคส์ของการเคล่ือนไหว น าหลักการทาง

กลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเน้ือ กระดูก และข้อต่อ มาประยุกต์ใช้กบัการเคล่ือนไหว

ของมนุษย์และการเล่นกฬีา ตลอดจนการวิเคราะห์ทา่ทางการกฬีา เพ่ือช่วยในการปรับปรุงทกัษะ

กฬีาประเภทต่าง ๆให้ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดเพ่ือความได้เปรียบเชิงกล  

 

พพล 303 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 1   2(1-2-3) 

PPE  303 Learning Management in Physical Education I 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา แนวคิด กลวิธ ีและเทคนิคการ

ไม่มี 
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จัดการเรียนรู้พลศึกษาและการให้ข้อมูลในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา เป็นข้อมูลย้อนกลับ การสังเกต วิเคราะห์ และประเมินผลการสอน 

ตลอดจนการเลือกรูปแบบ วิธกีารสอนที่เหมาะสมกบัพลศกึษาและการสอนประเภทต่าง ๆ  

พพล 304 กฬีา  สังคม  และวัฒนธรรม   2(2-0-4)  

PPE  304 Sport  Society  and  Culture 

 หลักการ ทฤษฎีทางปรัชญาและสังคมที่มีความสัมพันธเ์กี่ยวข้องกบัการ

ออกก าลังกายและการกฬีา ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 ไม่มี 

พพล 305   การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา2(2-0-4) 

PPE 305 Facilities and Equipment Management in Physical Education 

 หลักการ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการสอน  

วิธใีช้และการฝึกปฏิบัติเพ่ือจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกการสอนพลศึกษา และการ

จัดเกบ็อุปกรณ์ทางการสอน   

พพล 206  การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา          2(2-0-4) 

PPE 206  Facilities and Equipment Management in Physical Education 

 หลักการ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการสอน  วิธใีช้และการฝึก

ปฏิบัติเพ่ือจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกการสอนพลศึกษา และการจัดเกบ็อุปกรณ์ทางการสอน 

พพล 306   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนพลศึกษา           2(1-2-3) 

PPE 306 Technology and Innovation  in Physical Education Teaching 

 วิวัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนพลศึกษา หลักการ 

วิธใีช้และการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการสอนพลศึกษา การวิเคราะห์คุณค่าของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ามาใช้การสอนพลศึกษา 

พพล 304  นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา                                              3(2-2-5)   

PPE 304    Innovation and Research in Physical Education 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการวิจัยทางพลศึกษา การเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิจัย การ

สร้างไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ การ

แปลและอธบิายความหมายของผลลัพธท์ี่ได้ รวมถึงวิวัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

สอนพลศึกษา หลักการ วิธใีช้และการฝึกปฏบัิติเพ่ือพัฒนาการสอนพลศึกษา และสามารถน าผล

ของนวัตกรรมและการวิจัยไปใช้ในช้ันเรียนวิชาชีพทางพลศึกษาและการกฬีาได้อย่างถูกต้อง 

พพล 308 การวิจัยปฏบัิติการในช้ันเรียนทางพลศึกษา             2(1-2-3) 

PPE  308 Classroom Action Research in Physical Education 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการวิจัยทางพลศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน 

การเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิจัย การสร้างไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ การแปลและอธบิายความหมายของ

ผลลัพธท์ี่ได้ รวมถึงการน าเสนอรายงานจากผลการวิเคราะห์ มีทศันคติที่ดีต่อการวิจัย
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ให้นิสิตมีความสามารถอ่านและเข้าใจผลของการวิจัย และสามารถน าผลของการวิจัย

ไปใช้ในช้ันเรียนวิชาชีพทางพลศึกษาและการกฬีาได้อย่างถูกต้อง 

พสข 305  โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน  2(1-2-3) 

PHE 305  Comprehensive School Health Programs 

แนวคิดของโครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน   นโยบายสุขภาพ

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ งานสุขศึกษาในโรงเรียน  งานจัดสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  การสอนสุขศึกษา  การบริหารจัดบริการโครงการสุขภาพ  

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  การประสานงานกบัเครือข่าย

สุขภาพในการด าเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน  แนวคิดและ

การประเมินผลโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   

ไม่มี 

พสข 306  การปฐมพยาบาลและการป้องกนัการบาดเจบ็  2(1-2-3) 

PHE 306   First Aid and Injuries Prevention     

การฝึกทกัษะในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยกะทนัหัน

ให้พ้นจากอนัตรายและความพิการ ก่อนส่งไปให้แพทย์รักษา การฝึกทกัษะการพันผ้า 

การเข้าเฝือก และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย และการป้องกนัความเสี่ยงจากการใช้ยา หลัก

ป้องกนัการบาดเจบ็จากการกฬีา ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการบาดเจบ็และความ

ผดิปกติของร่างกายอนัเน่ืองจากการออกก าลังกายและเล่นกฬีา ประเภทของการ

บาดเจบ็ ความผดิปกติที่เกดิขึ้นบ่อย ๆ ในการกฬีา  

ไม่มี 

พสข 311  เพศศึกษา     2(2-0-4) 

PHE  311 Sexuality Education 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเร่ืองเพศ การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ปัญหาและผลกระทบทเีกดิจาก

การมีเพศสัมพันธใ์นวัยเรียน พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ ์การติด

ไม่มี 
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เช้ือเอดส์และการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร พัฒนาการทางเพศ ค่านิยมทางเพศให้

เหมาะสมกบัวัฒนธรรมไทย 

พพล 401 หลักสูตรและการนิเทศพลศึกษา                       2(2-0-4) 

PPE 401 Physical Education Curriculum and Supervision 

 ศึกษาเกี่ยวกบัความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตร 

องค์ประกอบของหลักสูตร  วิธกีารวิเคราะห์และการใช้หลักสูตร  ตลอดจนการจัดและ

ด าเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติทางการ

นิเทศ การสอนและการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธสีอน การ

จัดท าและใช้สื่อการเรียน การค้นหา รูปแบบและวิธสีอนกฬีาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การ

เตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธภิาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการ

สอน การเลือกวิธสีอน การประเมินผลการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ของการเรียนการสอนกฬีาแต่ละประเภท   

พพล 404  การนิเทศพลศึกษา                    2(2-0-4)  

PPE 404  Physical Education Supervision 

 การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติทางการนิเทศ การสอนและการแนะแนวทางพลศึกษา 

บทบาทของครูพลศึกษา วิธสีอน การจัดท าและใช้สื่อการเรียน การค้นหา รูปแบบและวิธสีอนกฬีา

ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธภิาพ  

 

พพล 402 การประเมินผลทางพลศึกษา   2(2-0-4) 

PPE 402 Assessment in Physical Education 

หลักการ  กระบวนการ และวิธกีาร การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ที่

เหมาะสม รวมถึงการเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผล การทดสอบต่างๆทางพลศึกษา  

ตลอดจนการฝึกปฏบัิติจริงและการใช้แบบทดสอบ 

พพล 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา                                3(3-0-6)    

PPE 301 Measurement and Evaluation in Physical Education 

หลักการ  กระบวนการ และวิธกีาร การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ที่เหมาะสม 

รวมถึงการเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผล การทดสอบต่างๆทางพลศึกษา  ตลอดจนการฝึก

ปฏิบัติจริงและการใช้แบบทดสอบ 

พพล 403 พลศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ               2(1-2-3)  

PES 403 Adapted Physical Education 

 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาของเดก็พิเศษ การประเมิน

สุขภาพเดก็พิเศษ หลักการสอนพลศึกษาและการจัดกจิกรรม พลศึกษาและกฬีาที่

เหมาะสมส าหรับเดก็พิเศษ รวมทั้งการประเมินผล พัฒนาการของร่างกาย สรีรวิทยา  

พพล  303 พลศึกษาส าหรับคนพิการ                                 2(1-2-3)  

PPE 303 Physical Education for the disabled 

 ศึกษาเกี่ยวกบัความหมาย สาเหตุ อาการ และประเภทความพิการ ที่มีความบกพร่อง

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม ตลอดทั้งการเลือกกจิกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสม

ส าหรับคนพิการที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาความสามารถสูงสุดของแต่ละ

บุคคล 
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พพล 404 การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2             2(1-2-3) 

PPE  404 Learning Management in Physical Education II 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การสอนแบบต่างๆเช่นแบบแทคติ

คอล การเตรียมการ ด าเนินการสอนและประเมินผลการสอน ศึกษารูปแบบการสอน

โดยเน้นการฝึกปฏบัิติการสอนในพลศึกษาและกฬีาประเภทต่างๆ ฝึกประสบการณ์ใน

การสอน การจัดการและปฏิบัติการ น าความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ การเสนอโครงการ 

เกบ็รวบรวมข้อมูล และเขียนรายงานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เกี่ยวข้องกบัการสอน

พลศึกษา เพ่ือน าประสบการณ์ไปใช้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้พล

ศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 

ไม่มี 

พพล 405 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน         2(2-0-4) 

PPE  405 Physical Education Administration and Management in School  

ทฤษฎีและหลักการของการบริหาร การด าเนินการและการจัดการพลศึกษา

ในโรงเรียน และการจัดการ บทบาทหน้าที่ ขั้นตอนและการด าเนินการในการบริหาร 

และกระบวนการด าเนินงานในโรงเรียนระดับต่างๆ ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคใน

การบริหารพลศึกษา 

พพล 402  การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน                     3(3-0-6)    

PPE  402  Physical Education Administration and Management in School  

ทฤษฎีและหลักการของการบริหาร การด าเนินการและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน 

และการจัดการ บทบาทหน้าที่ ขั้นตอนและการด าเนินการในการบริหาร และกระบวนการ

ด าเนินงานในโรงเรียนระดับต่างๆ ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารพลศึกษา 

พลว 431   การจัดการแข่งขันกฬีา          2(1-2-3) 

PES 431 Sport Competition   Management  

 ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางการกฬีา บทบาทหน้าที่ของ

ผู้จัดการทางการ กฬีา ขั้นตอนและการด าเนินการในการจัดการทางการกฬีา รูปแบบ 

และประเภทการจัดการแข่งขันกฬีา และกระบวนการด าเนินงานทางการกฬีาในระดับ

ต่าง ๆ 

 

 

พพล 306 การจัดการแข่งขันกฬีา                       2(2-0-4)  

PPE 306 Sports Competition Management  

 ศึกษาเกี่ยวกบัขอบข่ายของการจัดการแข่งขันกฬีา ความมุ่งหมายของการแข่งขันกฬีา  

หลักการจัด วิธกีารจัด และการด าเนินการจัดการแข่งขันกฬีาแบบต่างๆ ในระดับต่างๆ รวมถึง

ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นจากการจัดการแข่งขันกฬีา 
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พสข 432  การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา  2(2-0-4) 

PHE 432  Health and Physical Education Curriculum Development 

 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาหลักสูตร การศึกษา

และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ศึกษากระบวนการ พัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกบัผู้เรียน 

สถานศึกษาและท้องถิ่น 

พพล 302 หลักสูตรพลศึกษา                             3(3-0-6)   

PPE 302 Physical Education Curriculums 

ศึกษาเกี่ยวกบัความรู้พ้ืนฐานของหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร  

วิธกีารวิเคราะห์และการใช้หลักสูตร  ตลอดจนการจัดและด าเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน

โรงเรียน การสอนและการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธสีอน การจัดท าและ

ใช้สื่อการเรียน การค้นหา รูปแบบและวิธสีอนกฬีาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเตรียมการและ

กระบวนการสอนที่มีประสิทธภิาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน การเลือกวิธสีอน การ

ประเมินผลการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของการเรียนการสอนกฬีาแต่ละประเภท 

พสข 203  สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน   2(1-2-3)  

PHE 203  Personal Health and Community Health 

 การท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย การปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศ 

การคุ้มครองผู้บริโภค อิทธิพลของสื่อโฆษณาเพ่ือสุขภาพอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อ

วิถีชีวิต สุขบัญญัติแห่งชาติ การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน บทบาท

ของชุมชนต่อการพัฒนาสุขภาพ และแนวทางส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 

ไม่มี 

พสข 421  สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา   2(1-2-3) 

PHE 421 Seminar in Health and Physical Education  

 ค้นคว้า  อภิปราย  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาการเรียนการสอนสุข 

ศึกษาและพลศึกษาเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา  ฝึกการคิดวิเคราะห์และการ 

คิดเชิงสร้างสรรค์  การน าเสนอ อภิปรายประเดน็ปัญหาสุขภาพ และการใช้กฬีาเพ่ือ 

พัฒนาสุขภาพนักเรียน และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร 

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ปรับไว้ในวิชาแกน 
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พลว 441 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการกฬีา          2(1-2-3)  

PES 441 Sport Rehabilitation  

 หลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของนักกฬีาให้กลับเข้าสู่

สภาพปกติเรว็ที่สุด ทั้งภายหลังการฝึกซ้อม การแข่งขันและภายหลังจากการบาดเจบ็

หรือมีความผดิปกติอนัเน่ืองจากการกฬีา 

พพล 305 การป้องกนัและการรักษาการบาดเจบ็ทางการกฬีา                      2(1-2-3)     

PPE 305  Prevention and Care of Sports Injuries 

 ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์การกฬีา ชนิดของ

อนัตราย สาเหตุการบาดเจบ็ทางการกฬีา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการบาดเจบ็ทางกฬีา การป้องกนั 

การปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ วิธีการและหลักการบ าบัดการบาดเจบ็ การใช้กายภาพบ าบัดหลัง

การบาดเจบ็ เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของกล้ามเน้ือ ข้อต่อ รวมไปถึงการศึกษาวิธกีารเสริมสร้าง

สมรรถภาพให้ดีขึ้น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ 

พลว 442 กจิกรรมกลางแจ้ง    2(1-2-3) 

PES 442 Outdoor Activities 

 หลักการของกจิกรรมกลางแจ้ง แหล่งการจัดกจิกรรม บุคลากรที่

เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีผลต่อการจัดกจิกรรมกลางแจ้ง ปัญหาและ

อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่และแนวทางแก้ไข ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็น

ผู้น าและผู้ตามในกจิกรรม 

ไม่มี 

พลว 445 กฬีาและกจิกรรมทางกายส าหรับคนพิการ             2(1-2-3)  

PES 445 Sport and Physical Activities for Disabilities 

 สภาพความบกพร่องของบุคคลในด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ ด้านสติปัญญา 

ด้านระบบประสาทการเคล่ือนไหว ด้านประสาทการรับรู้  ด้านร่างกาย หรืออื่น ๆการ

ออกแบบและการด าเนินการจัดการโปรแกรมกจิกรรมทางกายและการกฬีาส าหรับ

บุคคลพิเศษประเภทต่าง ๆ 

ไม่มี 

ไม่มี พพล 207 หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา                     2(2-0-4)   

PPE 207  Principles of Sport Coaching 

 ศึกษาเกี่ยวกบัหลักการ ปรัชญา หน้าที่การจัดการในการป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และขั้นตอน

ในการฝึกกฬีา การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน 
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ตลอดจนการน าหลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้การฝึกกฬีาและก าหนดโครงการฝึกกฬีา 

ไม่มี พพล 202 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครูพลศึกษา                               2(2-0-4)      

PPE  202  Morals and Ethics for Physical Education Teachers 

             ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือการครองตนและการครองงาน วินัยและการรักษาวินัย มาตรฐานวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพส าหรับครูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไม่มี พพล 401  จิตวิทยาการกฬีา                                                              2(2-0-4)      

PPE 401 Sports Psychology 

 ศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกบัทางกฬีา การใช้หลักการ

ทางจิตวิทยา ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกบัการกฬีา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือ

ความส าเรจ็ในการกฬีา 

พลป 111 ว่ายน า้     1(1-1-1) 

 PEP 111 Swimming  

 ประวัติ ประโยชน์ของกฬีาว่ายน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาว่ายน า้ 

การว่ายทา่ต่าง ๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาว่ายน า้ 

พลท 111  ว่ายน า้ 1        (1-1-1) 

PET 111  Swimming I 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึกทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ ความรู้  ความเข้าใจ และ

เทคนิคของการว่ายน า้แบบต่าง ๆ 

พลท  211  ว่ายน า้  2      (1-1-1)  

PET  211  Swimming II 

บุรพวิชา : พลท 111   

ศึกษาเทคนิคว่ายน า้ขั้นสูง เรียนรู้ เทคนิค การสอน และหลักการฝึกว่ายน า้ กติกาว่ายน า้

และการจัดการแข่งขัน 
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พลป 211 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้  1(1-1-1) 

PEP 211 Life Saving and Water Safety  

 ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ ทกัษะ

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ ข้อควรระวังในการเล่นน า้หรือกจิกรรมทางน า้

การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

พลท 213  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้  1(1-1-1)  

PET 213  Life Saving and Water Safety  

 ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ ทกัษะการช่วยชีวิต

และความปลอดภัยทางน า้ ข้อควรระวังในการเล่นน า้หรือกจิกรรมทางน า้การผายปอดและกระตุ้น

หัวใจ การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

พลป 212 ด าน า้      1(1-1-1) 

PEP 212 Scuba Diving 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาด าน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาด าน า้ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาด าน า้ 

พลท 212  ด าน า้                     (1-1-1)   

PET 212  Scuba Diving 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาด าน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาด าน า้ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาด าน า้ 

พลป 311 กระโดดน า้     1(1-1-1) 

PEP 311 Diving 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากระโดดน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

กระโดดน า้ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากระโดดน า้ 

ไม่มี 

พลป 312 โปโลน า้    1(1-1-1) 

PEP 312 Water Polo 

  ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาโปโลน า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาโปโล

น า้ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท

ในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาโปโลน า้ 

ไม่มี 

พลป 411 เรือพาย     1(1-1-1) 

PEP 411 Rowing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเรือพาย ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเรือ

พลท 411  เรือพาย                                          1(1-1-1)   

PET 411  Rowing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเรือพาย ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเรือพาย การ
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พาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเรือพาย 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเรือพาย 

พลป 412 เรือใบ               1(1-1-1) 

PEP 412 Sailing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเรือใบ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเรือใบ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเรือใบ  

พลท 412  เรือใบ                            1(1-1-1)             

PET 412  Sailing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเรือใบ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเรือใบ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ

ปลอดภัยในการเล่นกฬีา 

พลป 221 โยคะ 1     1(1-1-1) 

PEP 221 Yoga I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของโยคะ หลักการและการยืดกล้ามเน้ือ ฝึกเทคนิค

การหายใจ ฝึกทา่โยคะ โยคะในส านักงาน โยคะเพ่ือการกฬีา และพรานายามะ 

ตลอดจนประยุกต์ท่าโยคะโดยใช้อุปกรณ์การฝึกต่าง ๆ 

พลท 221  โยคะ                1(1-1-1)   

PET 221  Yoga  

 ประวัติ  ประโยชน์ของโยคะ หลักการและการยืดกล้ามเน้ือ ฝึกเทคนิคการหายใจ ฝึก

ทา่โยคะ โยคะในส านักงาน โยคะเพ่ือการกฬีา และพรานายามะ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการ

ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการสอนโยคะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โยคะเพ่ือการกฬีาและเพ่ือ

สุขภาพ พลป 223   โยคะ 2    1(1-1-1) 

PEP 223 Yoga II 

 ความหมาย องค์ประกอบและหลักการเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ โยคะ

แบบไอเยนกะ การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ การฝึกทา่โยคะกลุ่มต่าง ๆ และโยคะใน

ส านักงาน ปราณและการหายใจ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์

เพ่ือช่วยในการสอนโยคะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โยคะเพ่ือการกฬีาและเพ่ือสุขภาพ 

พลป 222 การฝึกด้วยน า้หนัก 1               1(1-1-1) 

PEP 222    Weight Training I 

 หลักการปฏิบัติการฝึกด้วยน า้หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึก

ด้วยน า้หนัก 

พลท 222  การฝึกด้วยน า้หนัก             1(1-1-1)  

PET 222  Weight Training  

 หลักการปฏิบัติการฝึกด้วยน า้หนัก และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึกด้วยน า้หนัก การฝึก

ปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึกด้วยน า้หนัก เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการประยุกต์ใช้
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พลป 326   การฝึกด้วยน า้หนัก 2   1(1-1-1) 

PEP 326  Weight Training II 

 หลักการ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึกด้วย

น า้หนัก เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกฬีา 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา 

พลป 224 โบว์ล่ิง     1(1-1-1) 

 PEP 224   Bowling  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาโบว์ล่ิง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาโบว์ล่ิง 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาโบว์ล่ิง 

พลท 224  โบว์ล่ิง                           1(1-1-1)  

PET 224  Bowling  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาโบว์ล่ิง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาโบว์ล่ิง การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัยในการ

เล่นกฬีาโบว์ล่ิง 

พลป 225 การออกก าลังกายด้วยลูกบอล  1(1-1-1) 

PEP 225 Exercise with Ball  

 การเลือกลูกบอลและการดูแลรักษา หลักการฝึกความอ่อนตัวและ

ความแขง็แรงโดยใช้ลูกบอล การจัดทา่ทางและการทรงตัว การหายใจ การปฏบัิติทา่และการ

ประยุกต์ทา่การออกก าลังกายโดยใช้ลูกบอลประกอบ 

ไม่มี 

พลป 226   การเสริมสร้างร่างกาย  1(1-1-1) 

PEP 226   Body Conditioning 

 หลักการ ทฤษฎีส าหรับการเสริมสร้างร่างกาย องค์ประกอบของ

สมรรถภาพร่างกาย การน าหลักการไปสู่การฝึกปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

และการวิเคราะห์ผลของการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

พลท 223 การเสริมสร้างร่างกาย            1(1-1-1)   

PET 223  Body Conditioning 

 หลักการ ทฤษฎีส าหรับการเสริมสร้างร่างกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย 

การน าหลักการไปสู่การฝึกปฏบัิติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการวิเคราะห์ผลของการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย 

พลป 321 พิลาทสี     1(1-1-1) 

 PEP 321 Pilates  

 ประวัติและความเป็นมาของพิลาทสี หลักการฝึกและการหายใจ 

ไม่มี 
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ประโยชน์ของการฝึก อุปกรณ์การฝึก ทา่พิลาทสีพ้ืนฐานและทา่ที่ฝึกในชีวิตประจ าวัน 

วิธกีารประยุกต์ทา่ให้เหมาะกบัความสามารถของผู้ฝึก   

พลป 322 ไท้จ๋ีชิกง     1(1-1-1) 

PEP 322 Tai Chi Chi Kong  

 ประวัติ หลักการ ปรัชญาเต๋า แนวคิดเกี่ยวกบัจุดตันเถียน พลังชิ 

หลักการของหยินและ หยาง เรียนรู้และฝึกหายใจให้สอดคล้องกบัทา่ร าตามแบบของ

ไท้จ๋ีและชิกง ฝึกปฏบัิติท่าร าโดยใช้และไม่ใช้เพลงประกอบ และฝึกร าทั้งแบบที่ใช้และ

ไม่ใช้อุปกรณ์ 

ไม่มี 

พลป 323   การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง             1(1-1-1) 

PEP 323 Exercise with Stick 

 แนวคิดและหลักการใช้ไม้พลองประกอบการออกก าลังกาย การยืด

เหยียดกล้ามเน้ือ การหายใจประกอบทา่การเคล่ือนไหวโดยใช้ไม้พลอง  องค์ประกอบ

ส าคัญในการออกแบบและเลือกทา่การบริหารด้วยไม้พลองให้เหมาะสมและปลอดภัย

ส าหรับผู้ฝึก 

ไม่มี 

พลป 324 เดินและว่ิงเพ่ือสุขภาพ   1(1-1-1) 

PEP 324 Jog and Walk for Health 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ ทกัษะเบ้ืองต้นของการ

เดินว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท 

และความปลอดภัยในการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ 

ไม่มี 

พลป 325 จักรยานเพ่ือสุขภาพ   1(1-1-1) 

PEP 325 Cycling for Health 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทกัษะเบ้ืองต้น

ของจักรยาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

พลท 325  จักรยานเพ่ือสุขภาพ            1(1-1-1)   

PET 325  Cycling for Health 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสุขภาพ ทกัษะเบ้ืองต้นของจักรยาน 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 
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มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสุขภาพ และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

พลป 327 สนุ้กเกอร์     1(1-1-1) 

PEP 327 Snooker 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาสนุ้กเกอร์ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

สนุ้กเกอร์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาสนุ้กเกอร์ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาสนุ้กเกอร์ 

ไม่มี 

พลป 421 กฬีาปีนหน้าผา                1(1-1-1) 

PEP 421  Rock Climbing  

 ประวัติความเป็นมา ทกัษะการเคล่ือนที่ขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคและวิธใีช้

อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทกัษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้  กฎ

กติกา สามารถประยุกต์เทคนิค แนวทาง และองค์ความรู้ของกฬีาปีนหน้าผาเพ่ือการ

กฬีา ไปสู่การปีนหน้าผาเพ่ือการทอ่งเที่ยวได้ 

พลท 421  กฬีาปีนหน้าผา           1(1-1-1)   

PET 421  Rock Climbing  

 ประวัติความเป็นมา ทกัษะการเคล่ือนที่ขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคและวิธใีช้อวัยวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย ทกัษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้  กฎกติกา สามารถประยุกต์เทคนิค 

แนวทาง และองค์ความรู้ของกฬีาปีนหน้าผาเพ่ือการกฬีา ไปสู่การปีนหน้าผาเพ่ือการทอ่งเที่ยวได้ 

พลป 422 การออกก าลังกายในน า้   1(1-1-1) 

PEP 422 Aquatic Exercise 

 หลักการ ประโยชน์ของออกก าลังกายในน า้ การออกก าลังกายในน า้

รูปแบบต่างๆ การออกก าลังกายในน า้ในวัยต่างๆข้อจ ากัดในการออกกก าลังกายในน า้ 

ไม่มี 

พลป 231 บาสเกตบอล    1(1-1-1) 

PEP 231 Basketball  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาบาสเกตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

บาสเกตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล 

พลท 131 บาสเกตบอล 1                     1(1-1-1) 

PET 131  Basketball I 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฬีาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล 

กติกาเบ้ืองต้น สร้างและปลูกฝังทศันคติที่ดี การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลท 231 บาสเกตบอล 2                     1(1-1-1) 

PET 231  Basketball II 
บุรพวิชา : พลท 131 
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การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่างหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นบาสเกตบอล  ฝึกปฏิบัติทกัษะการเล่นบาสเกตบอลให้มี

ความช านาญสูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในบาสเกตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น 

ตลอดจน การปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 232 ฟุตบอล     1(1-1-1) 

PEP 232 Football  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาฟุตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ ์กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตบอล 

พลท 132  ฟุตบอล 1                    1(1-1-1)        

PET 132  Football I 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฬีาฟุตบอล ฝึกปฏบัิติ เทคนิคการเล่นฟุตบอล กติกา

เบ้ืองต้น สร้างและปลูกฝังทศันคติที่ดี การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลท 232  ฟุตบอล 2                    1(1-1-1)  

PET 232  Football II 
บุรพวิชา : พลท 132 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นฟุตบอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นฟุตบอลให้มีความช านาญ

สงูขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในฟุตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 233 เนตบอล     1(1-1-1) 

PEP 233 Netball 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเนตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

เนตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเนตบอล 

ไม่มี 

พลป 234 รักบี้ ฟุตบอล    1(1-1-1) 

PEP 234 Rugby Football  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีารักบี้ ฟุตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

รักบี้ ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีารักบี้ ฟุตบอล 

พลท 234  รักบี้ ฟุตบอล 1              1(1-1-1)  

PET 234  Rugby Football I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีารักบี้ ฟุตบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีารักบี้ ฟุตบอล 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีารักบี้ ฟุตบอล 
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พลท 334  รักบี้ ฟุตบอล 2               1(1-1-1)  

PET 334  Rugby Football II 

บุรพวิชา : พลท 234 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นรักบี้ ฟุตบอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นรักบี้ ฟุตบอลให้มีความช านาญ

สูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในรักบ้ีฟุตบอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การ

ปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 331 ฮอ็กกี้       1(1-1-1) 

PEP 331 Hockey 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาฮอ็กกี้  ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาฮอ็กกี้  

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฮอ็กกี้ 

ไม่มี 

พลป 332 ซอฟทบ์อล     1(1-1-1) 

PEP 332 Softball 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาซอฟทบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาซอฟท์

บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อล 

พลท 331  ซอฟทบ์อล                1(1-1-1)  

PET 331  Softball  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาซอฟทบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาซอฟทบ์อล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัยในการเล่นกฬีา

ซอฟทบ์อล 

พลป 241   วอลเลย์บอล    1(1-1-1) 

PEP 241 Volleyball  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาวอลเลย์บอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

วอลเลย์บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล 

พลท 141  วอลเลย์บอล 1        1(1-1-1)  

PET 141  Volleyball I 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฬีาวอลเลย์บอล ฝึกปฏบัิติ เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอล 

กตกิาเบ้ืองต้น สร้างและปลูกฝังทศันคติที่ดี การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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พลท 241 วอลเลย์บอล 2               1(1-1-1)  

PET 241  Volleyball II 

บุรพวิชา : พลท 141         

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นวอลเลย์บอล  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นวอลเลย์บอลให้มี

ความช านาญสูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในวอลเลย์บอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น 

ตลอดจน การปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 242 ฟุตซอล     1(1-1-1) 

PEP 242 Futsal  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาฟุตซอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาฟุต

ซอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และ

ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล 

พลท 242  ฟุตซอล 1                1(1-1-1)  

PET 242  Futsal  I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาฟุตซอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาฟุตซอล การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล 

พลท 342  ฟุตซอล  2                1(1-1-1)  

PET 342  Futsal II 

บุรพวิชา : พลท 242 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นฟุตซอล ฝึกปฏิบัติทกัษะการเล่น ฟุตซอลให้มีความช านาญ

สูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในฟุตซอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 243 เซปัคตะกร้อ    1(1-1-1) 

PEP 243 Sepak Takraw  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเซปัคตะกร้อ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

เซปัคตะกร้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเซปัคตะกร้อ 

พลท 243  ตะกร้อ 1                 1(1-1-1)  

PET 243  Takraw I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาตะกร้อ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาตะกร้อ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีาตะกร้อ 

พลท 343 ตะกร้อ 2                                                                    1(1-1-1)  

PET  343 Takraw II 
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บุรพวิชา : พลท 243 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นตะกร้อ ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นตะกร้อให้มีความช านาญ

สูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในตะกร้อ 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 244 แฮนด์บอล     1(1-1-1) 

PEP 244 Handball  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาแฮนด์บอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

แฮนด์บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแฮนด์บอล 

พลท 244  แฮนด์บอล 1                1(1-1-1)  

PET 244  Handball  I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาแฮนด์บอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาแฮนด์บอล การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแฮนด์บอล 

พลท 344 แฮนด์บอล 2                                                              1(1-1-1)  

PET 344 Handball II 

บุรพวิชา : พลท 244 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นแฮนด์บอล ฝึกปฏิบัติทกัษะการเล่นแฮนด์บอลให้มีความ

ช านาญสูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในแฮนด์บอล 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การ

ปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

พลป 341 กาบัดด้ี     1(1-1-1) 

PEP 341 Gabaddi 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากาบัดด้ี ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีากา

บัดด้ี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากาบัดด้ี 

ไม่มี 

พลป 441 เบสบอล     1(1-1-1) 

PEP 441 Baseball 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเบสบอล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเบส

ไม่มี 
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บอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเบสบอล 

พลป 442 วอลเลย์บอลชายหาด   1(1-1-1) 

PEP 442 Beach Volleyball 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด ฝึกทกัษะและเทคนิค

กฬีาวอลเลย์บอลชายหาด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล

ชายหาด 

พลท 442  วอลเลย์บอลชายหาด             1(1-1-1)   

PET 442  Beach Volleyball 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด ฝึกทกัษะและเทคนิคกฬีา

วอลเลย์บอลชายหาด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอลชายหาด 

 

พลป 151 กรีฑา 1     1(1-1-1) 

PEP 151   Athletics I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกรีฑา ฝึกทกัษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภท

ลู่ และประเภทลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การ

เกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการ

เล่นกรีฑา 

พลท 151  กรีฑา 1                1(1-1-1)   

PET 151  Athletics I 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกรีฑา การฝึกทกัษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู่ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 

พลป 152 เทนนิส     1(1-1-1) 

PEP 152 Tennis  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเทนนิส 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทนนิส 

พลท 152  เทนนิส               1(1-1-1)   

PET 152  Tennis   

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเทนนิส การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัย

ในการเล่นกฬีาเทนนิส 

พลป 251   กรีฑา 2     1(1-1-1) 

PEP  251   Athletics II 

 หลักการ การฝึกทกัษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทถนน เดิน วิ่ง

ข้ามทุง่ ว่ิงภเูขา ทศกรีฑา และสัตตกรีฑา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑา

พลท 251  กรีฑา 2                1(1-1-1)   

PET  251  Athletics II 

บุรพวิชา : พลท 151 

 หลักการ การฝึกทกัษะและเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลาน การว่ิงบนถนน เดิน วิ่ง
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แต่ละประเภท การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ

ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 

ข้ามทุง่ ว่ิงภเูขา    ทศกรีฑา และสัตตกรีฑา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละ

ประเภท การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการ

เล่นกรีฑา 

พลป 252   กอล์ฟ     1(1-1-1) 

 PEP 252 Golf  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากอล์ฟ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีากอล์ฟ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภยัในการเล่นกฬีากอล์ฟ 

พลท 255  กอล์ฟ                1(1-1-1)   

 PET 255  Golf  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากอล์ฟ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีากอล์ฟ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภยั

ในการเล่นกฬีากอล์ฟ 

พลป 253 แบดมินตัน     1(1-1-1) 

PEP 253 Badminton    

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาแบดมินตัน ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

แบดมินตัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแบดมินตัน 

พลท 253  แบดมินตัน               1(1-1-1)   

PET 253  Badminton   

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาแบดมินตัน ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาแบดมินตัน การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแบดมินตัน 

พลป 254 เทเบิลเทนนิส    1(1-1-1) 

PEP 254 Table Tennis 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทเบิลเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

เทเบิลเทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทเบิลเทนนิส 

พลท 254  เทเบิลเทนนิส               1(1-1-1)   

PET 254  Table Tennis  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทเบิลเทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเทเบิลเทนนิส 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทเบิลเทนนิส 

พลป 351 สควอช     1(1-1-1) 

PEP 351 Squash 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาสควอช ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาสควอช 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

ไม่มี 
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การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาสควอช 

พลป 352 ยิงธนู     1(1-1-1) 

PEP 352 Archery 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายิงธนู ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายิงธนู 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิงธนู 

ไม่มี 

พลป 353 เปตอง     1(1-1-1) 

PEP 353 Petanque 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเปตอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเปตอง 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเปตอง 

พลท 351  เปตอง                1(1-1-1)   

PET 351  Petanque 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเปตอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเปตอง การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภยัในการเล่น

กฬีาเปตอง 

พลป 451 ยิงปืน     1(1-1-1) 

PEP 451 Shooting 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายิงปืน ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายิงปืน 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิงปืน 

พลท 451  ยิงปืน                1(1-1-1)   

PET 451  Shooting 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายิงปืน ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายิงปืน การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัยในการ

เล่นกฬีายิงปืน 

พลป 452 ซอฟทเ์ทนนิส    1(1-1-1) 

PEP 452 Soft Tennis 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาซอฟทเ์ทนนิส ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

ซอฟทเ์ทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาซอฟทเ์ทนนิส 

 

 

ไม่มี 
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พลป 453 ไตรกฬีา     1(1-1-1) 

PEP 453 Triathlon 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาไตรกฬีา ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาไตร

กฬีา ซ่ึงหมายถึงการฝึกปฏิบัติทกัษะการว่ายน า้ การว่ิง และการขี่จักรยาน การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาไตรกฬีา 

ไม่มี 

พลป 454  ลอนโบวส์     1(1-1-1) 

PEP 454   Lawn Bowls 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาลอนโบวส์ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาลอน

โบวส์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาลอนโบวส์ 

ไม่มี 

พลป 261 กระบ่ีกระบอง    1(1-1-1) 

 PEP 261 Sword & Pole Flighting  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากระบ่ีกระบอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

กระบ่ีกระบอง การเลือกประเภทของกระบ่ีกระบอง  การเลือกเคร่ืองมือที่ถนัด  การ

เตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ  และทศันคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของ

ไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากระบ่ีกระบอง 

พลท 261  กระบ่ีกระบอง                                                  1(1-1-1)  

 PET 261 Sword and Pole Flighting  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีากระบ่ีกระบอง ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีากระบ่ีกระบอง 

การเลือกประเภทของกระบ่ีกระบอง  การเลือกเคร่ืองมือที่ถนัด  การเตรียมอุปกรณ์  การปลูกฝัง

ความรู้ความเข้าใจ  และทศันคติที่ดีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีา

กระบ่ีกระบอง 
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พลป 262 มวยไทย     1(1-1-1) 

PEP 262 Muaythai  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยไทย ฝึกทกัษะและเทคนิคของกีฬามวย

ไทย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยไทย 

พลท 262  มวยไทย                                                     1(1-1-1) 

PET 262  Muaythai  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยไทย ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีามวยไทย การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยไทย 

พลป 263 ตะกร้อลอดห่วง    1(1-1-1) 

PEP 263 Hoop Takraw 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาตะกร้อลอดห่วง ฝึกทกัษะและเทคนิคของ

กฬีาตะกร้อลอดห่วง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาตะกร้อลอดห่วง 

ไม่มี 

พลป 264 กจิกรรมการละเล่นไทย   1(1-1-1) 

PEP 264 Traditional Thai Games 

 ประวัติ ประโยชน์ของกจิกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่น

ไทย การเสริมสร้างร่างกายโดยใช้การละเล่นไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่นกจิกรรมการละเล่นไทย 

 

พลท 264  กจิกรรมการละเล่นไทย             1(1-1-1)   

PET 264  Traditional Thai Games 

 ประวัติ ประโยชน์ของกจิกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่นไทย การ

เสริมสร้างร่างกายโดยใช้การละเล่นไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความ

ปลอดภัยในการเล่นกจิกรรมการละเล่นไทย 

พลป 265   เกมเบด็เตลด็               1(1-1-1) 

PEP 265   Minor Games 

 ประวัติ ประโยชน์ของการเล่นเกมเบด็เตลด็ ประเภทและการเลือกเกม

เบด็เตลด็ การเสริมสร้างร่างกายโดยใช้เกมเบด็เตลด็ การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเกบ็

รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่นเกมเบด็เตลด็ 

 

พลท 265  เกมเบด็เตลด็               1(1-1-1)   

PET 265  Minor Games 

 ประวัติ ประโยชน์ของการเล่นเกมเบด็เตลด็ ประเภทและการเลือกเกมเบด็เตลด็ การ

เสริมสร้างร่างกายโดยใช้เกมเบด็เตลด็ การเป็นผู้น าและผู้ตาม การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการเล่นเกมเบด็เตลด็ 
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พลป 271  แอโรบิกแดนซ์ 1   1(1-1-1) 

 PEP 271 Aerobic Dance I 

 ศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎีและหลักการของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก 

และเน้นหนักในการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ฝึกทกัษะ เทคนิคของการ

เคล่ือนไหวทั้งในรูปแบบของการเคล่ือนไหวที่มีแรงกระแทกต ่า (Low Impact) และ

แรงกระแทกสูง (High Impact) ตลอดทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 

พลท 271 แอโรบิกแดนซ์               1(1-1-1)   

PET 271 Aerobic Dance  

 ศึกษาเกี่ยวกบัประวัติ ความเป็นมาของวิชาแอโรบิกดานซ์  การเรียนรู้การเคล่ือนไหว

เบ้ืองต้นที่น าไปใช้ในการเต้นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการเคล่ือนไหวที่ถูกต้อง

เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็  การฝึกการเป็นผู้น าในการเต้นแอโรบิก  การก าหนดโปรแกรมการออก

ก าลังกายที่ถูกต้องส าหรับบุคคลในวัยต่างๆ  

พลป 272 กจิกรรมเข้าจังหวะ   1(1-1-1) 

PEP 272 Rhythmic Activities 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นกจิกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทกัษะและเทคนิค

ของกจิกรรมเข้าจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

ระเบียบ มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นกจิกรรมเข้าจังหวะ 

พลท 272  กจิกรรมเข้าจังหวะ              1(1-1-1)   

PET 272  Rhythmic Activities 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นกจิกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกจิกรรม

เข้าจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความ

ปลอดภัยในการเต้นกจิกรรมเข้าจังหวะ 

พลป 273 เต้นร าพ้ืนเมือง    1(1-1-1) 

PEP 273 Folk Dance 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นร าพ้ืนเมือง ฝึกทกัษะและเทคนิคของการ

เต้นร าพ้ืนเมืองการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ 

มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นร าพ้ืนเมือง 

พลท 273  เต้นร าพ้ืนเมือง               1(1-1-1)  

PET 273  Folk Dance 
 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นร าพ้ืนเมือง ฝึกทกัษะและเทคนิคของการเต้นร า

พ้ืนเมืองการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท และความ

ปลอดภัยในการเต้นร าพ้ืนเมือง 

พลป 274 ลีลาศเพ่ือสังคม    1(1-1-1) 

PEP 274 Social Dance  

 ประวัติ  ประโยชน์ของลีลาศเพ่ือสังคม ฝึกทกัษะและเทคนิคของการเต้น

ลีลาศ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท 

และความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ  

 

 

ไม่มี 
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พลป 275 โมเดิร์นแดนซ์    1(1-1-1) 

PEP 275 Modern Dance 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นโมเดอร์นแดนซ์ ฝึกทกัษะและเทคนิคของ

โมเดอร์นแดนซ์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ 

มารยาท และความปลอดภัยในการเต้นโมเดอร์นแดนซ์ 

ไม่มี 

พลป 371 แจ๊สแดนซ์     1(1-1-1) 

PEP 371 Jazz Dance 

 ประวัติ  ประโยชน์ของการเต้นแจ๊สแดนซ์ ฝึกทกัษะและเทคนิคของแจ๊ส

แดนซ์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท 

และความปลอดภัยในการเต้นแจ๊สแดนซ์ 

ไม่มี 

พลป 372  แอโรบิกแดนซ์ 2   1(1-1-1) 

PEP 372 Aerobic Dance II 

 ทฤษฎีและหลักการของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก และเน้นหนักใน

การออกก าลังกายด้วยการเต้นสเตป็แอโรบิก แอโรบอกซ์ (Aerobox) แอโรบัฟ 

(Aeropump) หรือการเต้นแอโรบิกในรูปแบบใหม่ ตลอดทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 

ไม่มี 

พลป 373 กฬีาลีลาศ     1(1-1-1) 

PEP 373 Dance Sport 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาลีลาศ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาลีลาศ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท การ

แข่งขันกฬีาลีลาศ และความปลอดภัยในการเต้นลีลาศ  

พลท 373  กฬีาลีลาศ               1(1-1-1)   

PET 373  Dance Sport 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาลีลาศ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาลีลาศ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท การแข่งขนักฬีาลีลาศ และความปลอดภยัใน

การเต้นลีลาศ  

พลป 281 ยูโด      1(1-1-1) 

 PEP 281 Judo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายูโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายูโด การ

พลท 281 ยูโด                  1(1-1-1)   

PET 281 Judo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายูโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายูโด การเสริมสร้าง
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เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายูโด 

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ

ปลอดภัยในการเล่นกฬีายูโด 

พลป 282 เทควันโด     1(1-1-1) 

PEP 282 Taekwondo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทควันโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเท

ควันโด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขนั และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทควันโด 

พลท 282  เทควันโด                            1(1-1-1)   

PET 282  Taekwondo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาเทควันโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาเทควันโด การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัยใน

การเล่นกฬีาเทควันโด 

พลป 283 มวยสากล     1(1-1-1) 

PEP 283 Boxing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยสากล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีามวย

สากล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยสากล 

พลท 283  มวยสากล                           1(1-1-1)   

PET 283  Boxing  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยสากล ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีามวยสากล การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยสากล 

พลป 381 ไอคิโด     1(1-1-1) 

PEP 381 Aikido 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาไอคิโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาไอคิโด 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ มารยาท และความ

ปลอดภัยในการเล่นกฬีาไอคิโด 

พลท 381 ไอคิโด      1(1-1-1)   

PET 381  Aikido 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาไอคิโด ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาไอคิโด การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาไอคิโด 

พลป 382 ปัญจักสีลัต     1(1-1-1) 

PEP 382 Pencak Silat 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาปัญจักสีลัต ฝึกทกัษะและเทคนิคของ

กฬีาปัญจักสีลัต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาปัญจักสีลัต 

ไม่มี 
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พลป 481 คาราเต้โด้      1(1-1-1) 

PEP 481    Karatedo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาคาราเต้โด้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

คาราเต้โด้ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาคาราเต้โด้ 

พลท 481  คาราเต้โด้                                   1(1-1-1)    

PET 481   Karatedo 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีาคาราเต้โด้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีาคาราเต้โด้ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีาคาราเต้โด้ 

พลป 482 มวยปล า้      1(1-1-1) 

PEP 482 Wreslting 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยปล า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีามวย

ปล า้ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขนั และความปลอดภัยในการเล่นกฬีามวยปล า้ 

พลท 482  มวยปล า้                1(1-1-1)   

PET 482  Wrestling 

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีามวยปล า้ ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีามวยปล า้ การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขนั และความปลอดภัย

ในการเล่นกฬีามวยปล า้ 

พลป 291   ยิมนาสติกศิลป์     1(1-1-1) 

PEP 291 Artistic Gymnastics  

 ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายิมนาสติก ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

ยิมนาสติกศิลป์ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา 

ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิมนาสติกศิลป์ 

พลท 191  ยิมนาสติก 1                                            1(1-1-1) 

PET  191  Gymnastics I        

ประวัติ  ประโยชน์ของกฬีายิมนาสติก ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีายิมนาสติก การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และ

ความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิมนาสติกศิลป์ 

พลท 291  ยิมนาสติก 2     1(1-1-1)  

PET 291  Gymnastics II 

บุรพวิชา : พลท 191 

ศึกษาหลักการและวิธกีารเล่นยิมนาสติก ฝึกปฏบัิติทกัษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความ

ช านาญสูงขึ้น จากที่เรียนมาแล้วในยิมนาสติก 1 การแข่งขัน และการตัดสินเบ้ืองต้น ตลอดจน การ

ปลูกฝังทศันคติที่ดี และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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พลป 292 ลีลาศึกษา     1(1-1-1) 

PEP 292 Movement Education 

 ความหมาย ประเภทและลักษณะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น ทั้งที่อยู่กบัที่

และเคล่ือนที่ ลักษณะที่ดีของการเคล่ือนไหวตลอดทั้งวิธกีารพัฒนาการเคล่ือนไหว

เบ้ืองต้นให้มีความม่ันคง และมีประสิทธภิาพที่ดี 

ไม่มี 

พลป 293 ยิมนาสติกลีลา    1(1-1-1) 

PEP 293 Rhythmic Gymnastics 

 การเคล่ือนไหวที่เป็นการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นและการเคล่ือนไหวเฉพาะที่

ใช้ในยิมนาสติกลีลา ทั้งเป็นการเคล่ือนไหวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ และใช้อุปกรณ์ประกอบกับ

เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี 

พลท 293  ยิมนาสติกลีลา              1(1-1-1)   

PET 293  Rhythmic Gymnastics 

 การเคล่ือนไหวที่เป็นการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นและการเคล่ือนไหวเฉพาะที่ใช้ใน

ยิมนาสติกลีลา ทั้งเป็นการเคล่ือนไหวที่ไม่ใช้อุปกรณ์ และใช้อุปกรณ์ประกอบกบัเสียงเพลงหรือ

เสียงดนตรี 

พลป 294 แอโรบิกยิมนาสติก   1(1-1-1) 

PEP 294 Aerobic Gymnastics 

 การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นการเคล่ือนไหวในทา่บังคับ 

และการเคล่ือนไหวที่แสดงออกตามกลุ่มของทา่บังคับในการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิม

นาสติก 

พลท 294  แอโรบิกยิมนาสติก   1(1-1-1)   

PET 294  Aerobic Gymnastics 

 การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นการเคล่ือนไหวในทา่บังคับ และการ

เคล่ือนไหวที่แสดงออกตามกลุ่มของทา่บังคับในการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิมนาสติก 

พลป 301 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา 2(1-2-3) 

PEP 301 Athletics Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิค

การจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิค

การจัดการแข่งขนั ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา 

พลท 301 การฝึกและการตัดสินกรีฑา    2(1-2-3)   

PET 301 Athletics Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 152 และ พลท 252 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกรีฑา บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจน

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน 

ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกรีฑา 
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พลป 302 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาทางน า้ 2(1-2-3) 

PEP 302 Aquatic Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาทางน า้ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาทางน า้ 

พลท 302 การฝึกและการตัดสินกฬีาว่ายน า้  2(1-2-3)   

PET 302   Swimming Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 111 และ พลท 211 

         คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาทางน า้ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาว่ายน า้ 

พลป 303 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล2(1-2-3) 

PEP 303 Basketball Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล 

พลท 303 การฝึกและการตัดสินกฬีาบาสเกตบอล  2(1-2-3)  

PET 303 Basketball Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 131 และ พลท 231 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล 

พลป 304 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล2(1-2-3) 

PEP 304 Soccer Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 

พลท 304 การฝึกและการตัดสินกฬีาฟุตบอล  2(1-2-3)   

PET 304 Football Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 132 และ พลท 232 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 
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พลป 305 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล2(1-2-3) 

PEP 305 Volleyball Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล 

พลท 305 การฝึกและการตัดสินกฬีาวอลเลย์บอล                         2(1-2-3)  

PET 305 Volleyball Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 141 และ พลท 241 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล 

พลป 306 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิมนาสติก

 2(1-2-3) 

PEP 306  Aerobic Gymnastic Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิมนาสติก บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแอโรบิกยิมนาสติก 

 

ไม่มี 

พลป 307 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยปล า้ 2(1-2-3) 

PEP 307 Wrestling Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยปล า้ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยปล า้ 

ไม่มี 
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พลป 401 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก 2(1-2-3) 

PEP 401 Gymnastics Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก 

พลท 306  การฝึกและการตัดสินกีฬายิมนาสติก                      2(1-2-3)   

PET 306 Gymnastics Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 191 และ พลท 192 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก 

พลป 402 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยไทยและมวยสากล

 2(1-2-3) 

PEP 402 Muaythai and Boxing Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยไทยและมวยสากล บทบาท หน้าที่ของผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็

ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยไทยและมวยสากล 

พลท 401 การฝึกและการตัดสินมวยไทย                     2(1-2-3)   

PET 401  Muaythai Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 262  

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีามวยไทยและมวยสากล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยไทย 

พลท 402 การฝึกและการตัดสินกฬีามวยสากล  2(1-2-3) 

PET 402  Boxing Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 283  

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีามวยไทยและมวยสากล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีามวยสากล 
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พลป 403 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีารักบี้ ฟุตบอล 2(1-2-3) 

PEP 403 Rugby Football Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีารักบ้ีฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีารักบี้ ฟุตบอล 

พลท 403 การฝึกและการตัดสินกฬีารักบี้ ฟุตบอล       2(1-2-3)  

PET 403  Rugby Football Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 234 และ พลท 324 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขันกฬีารักบี้ ฟุตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีารักบี้ ฟุตบอล 

พลป 404 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส 2(1-2-3) 

PEP 404 Tennis Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส 

พลท 404 การฝึกและการตัดสินกฬีาเทนนิส                   2(1-2-3)  

PET 404  Tennis Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 151  

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส 

พลป 405 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน 2(1-2-3) 

PEP 405 Badminton Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน 

พลท 405 การฝึกและการตัดสินกฬีาแบดมินตัน          2(1-2-3)  

PET 405  Badminton Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 254  

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน 
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พลป 406 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ 2(1-2-3) 

PEP 406 Golf Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ 

พลท 406 การฝึกและการตัดสินกฬีากอล์ฟ  2(1-2-3)   

PET 406  Golf Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 255  

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิค

การจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ 

พลป 407 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาซอฟทบ์อล 2(1-2-3) 

PEP 407 Softball Coaching and Technical Officiating 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาซอฟทบ์อล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาซอฟทบ์อล 

ไม่มี 

พลป 408 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเนตบอล 2(1-2-3) 

PEP 408 Netball Coaching and Technical Officiating 

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเนตบอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาเนตบอล 

 

 

ไม่มี 
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พลป 409 ผู้ฝึกสอนและเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 2(1-2-3) 

PEP 409 Futsal Coaching and Technical Officiating  

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ

เทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 

พลท 307  การฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตซอล                    2(1-2-3)  

PET 307  Futsal Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 242 และ พลท 342 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 

ไม่มี พลท 308  การฝึกและการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส                                  2(1-2-3)   

PET 308  Table Tennis Coaching and Officiating  

บุรพวิชา : พลท 253  

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิส 

ไม่มี พลท 309 การฝึก และการตัดสินกฬีาตะกร้อ                                            2(1-2-3) 

PET 309 Takraw Coaching and Officiating 

บุรพวิชา : พลท 243 และ พลท 343 

       คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการ

จัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อบทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึก

ปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อ 
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ไม่มี พลท 407 การฝึก และการตัดสินกฬีาแฮนด์บอล                         2(1-2-3)  

PET 407  Handball Coaching and  Officiating 

บุรพวิชา : พลท 244 และ พลท 344 

 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิค

การจัดการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการ

แข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน 

ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล 

ไม่มี พพล 411 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา                   3(2-2-5) 

PPE 411 Learning Management in Primary Level Physical Education  

               ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้  ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา บูรณา

การการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทางพลศึกษาในระดับประถมศึกษาศึกษา 

ไม่มี พพล 412 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษา                   3(2-2-5) 

PPE 412 Learning Management in Secondary Level Physical Education 

              ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้  ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบเพ่ือวางแผนและ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา บูรณา

การการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทางพลศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา 

ไม่มี พพล 413 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับอาชีวศึกษา                     3(2-2-5) 

PPE 413 Learning Management in Physical Education for Vocational Education                                                    

              ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้  ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ
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เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความ

เหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทาง

พลศึกษาในการจัดการศึกษาพิเศษ 

ไม่มี พพล 414 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษาพิเศษ                    3(2-2-5) 

PPE 414 Learning Management in Physical Education for Special Education 

              ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้  ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาพิเศษ การออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความ

เหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทาง

พลศึกษาในการจัดการศึกษาพิเศษ 

ไม่มี พพล 415 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาการศึกษานอกระบบ              3(2-2-5) 

PPE 415 Learning Management in Physical Education for Non-Formal Education 

              ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้  ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษานอกระบบการออกแบบเพ่ือวางแผนและการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและกฬีา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความ

เหมาะสมต่อความสามารถในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาและนวัตกรรมทาง

พลศึกษาในการศึกษานอกระบบ 
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