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คณะครุศาสตร์ 



ค 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

คาํนํา 

 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลกัสูตร ปี) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ) 

เป็นหลกัสูตรร่วมพฒันา ของมหาวทิยาลยัราชภฏั  แห่ง จดัทาํขึนเพือให้ไดห้ลกัสูตรทีถูกตอ้งตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรสีปี) พ.ศ.  และเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ซึงสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา เพือให้สามารถนาํหลกัสูตรฉบบันีไปใชใ้นการผลิตบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษาให้

มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้นศาสตร์การสอนพลศึกษา 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จึงดําเนินการ

ปรับปรุงหลกัสูตรและเทียบเคียงโดยยดึมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี โดยสาํรวจความตอ้งการ

และความพึงพอใจทงัของนกัเรียน นกัศึกษา และผูใ้ช้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิทีเกียวขอ้งกับสาขาวิชา เพือนาํมาปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตรและคาํอธิบายรายวิชา รวมทงัเชิญผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพือให้การปรับปรุง

หลกัสูตรมีความสมบูรณ์ยงิขึน 

 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ขอขอบพระคุณ คณาจารยผู์ท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีช่วย

วิพ ากษ์ห ลัก สูตร แล ะให้ คําแน ะนําแก่คณ ะกรรมการปรับ ปรุงห ลักสู ตรใน ครังนี  และ

ขอขอบพระคุณ ผูเ้กียวขอ้งทุกท่านทีร่วมกนัปฏิบติังานดว้ยวริิยอุตสาหะ จนทาํให้การพฒันาหลกัสูตร

ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาพลศึกษา (หลกัสูตร ปี) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ) สําเร็จดว้ยดี 

 

            คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

                                                  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

                      พ.ศ.  

 



ง 

สารบัญ 

  หน้า 

คํานํา  (ค) 

สารบัญ  (ง) 

หมวดท ี  ข้อมูลทวัไป 1 

 1. รหสัและชือหลกัสูตร 1 

 . ชือปริญญาและสาขาวชิา 1 

 3. วชิาเอก 1 

 . จาํนวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลกัสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลกัสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพทีสามารถประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 3 

 9. ชือ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย ์  

    ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

4 

 

 . สถานทีจดัการเรียนการสอน 5 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจาํเป็นตอ้งนาํมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลกัสูตร 

5 

 

 . ผลกระทบจาก ขอ้  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกียวขอ้งกบั 

พนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

6 

 

 . ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืนของ 

มหาวทิยาลยั 

7 

 

หมวดท ี  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 

 . ปรัชญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 9 

 . แผนพฒันาปรับปรุง 10 

 

 

 

 

 

  



จ 

 สารบัญ (ต่อ)  

  หน้า 

หมวดท ี  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 13 

 . ระบบการจดัการศึกษา 13 

 . การดาํเนินการหลกัสูตร 13 

 . หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 16 

 . องคป์ระกอบเกียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

   (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 

45 

 . กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

. ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจิยั 

52 

53 

หมวดท ี  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 55 

 . การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 55 

 . การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 57 

 . แผนทีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

. การกระจายความรับผดิชอบของสมรรถนะจากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

67 

72 

หมวดท ี  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 93 

 . กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการใหร้ะดบัคะแนน (ผลการเรียน) 93 

 . กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนกัศึกษา 94 

 . เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 94 

หมวดท ี  การพฒันาคณาจารย์ 95 

 . การเตรียมการสาํหรับอาจารยใ์หม ่ 95 

 . การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 95 

หมวดท ี  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 97 

 . การกาํกบัมาตรฐาน 97 

 . บณัฑิต 98 

 . นกัศึกษา 98 

 . อาจารย ์ 101 

 . หลกัสูตร การเรียนการสอน ประเมินผูเ้รียน 101 

 . สิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

. ตวับ่งชีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

102 

103 



ฉ 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

  หน้า 

หมวดท ี8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 105 

 . การประเมินประสิทธิผลของการสอน 105 

 . การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 105 

 . การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 105 

 . การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 106 

   

 

ภาคผนวก  107 

ภาคผนวก ก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช วา่ดว้ยการจดัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 60 

109 

ภาคผนวก ข คาํอธิบายรายวชิา 131 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตรกบัองคค์วามรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 

(หลกัสูตรสีปี) พ.ศ.  

185 

ภาคผนวก ง ผลงานวชิาการอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร 

193 

ภาคผนวก จ คาํสงัแต่งตงักรรมการพฒันาหลกัสูตร 203 
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หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา (หลกัสูตรสีปี) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ) 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 

หมวดท ี  ข้อมูลทัวไป 
 

. รหสัและชือหลกัสูตร  

 รหัสหลกัสูตร : 25541491102773   

 

ชือปริญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย :    หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา   

ภาษาองักฤษ :    Bachelor of Education Program  

 

. ชือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชือเตม็ :    ครุศาสตรบณัฑิต (พลศึกษา) 

 ชือยอ่  :    ค.บ. (พลศึกษา)  

ภาษาองักฤษ  ชือเตม็ :    Bachelor of Education (Physical Education) 

 ชือยอ่  :    B.Ed. (Physical Education) 

 

. วชิาเอก  - ไม่มี 

 

. จํานวนหน่วยกิตทเีรียนตลอดหลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 40 หน่วยกิต 

 

. รูปแบบของหลกัสูตร 

    .  รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัคุณวฒิุปริญญาตรี (หลกัสูตร  ปี) 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร 
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หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ  

 

.  ภาษาทใีช้  

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

.  การรับเข้าศึกษา  

รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติทีมีความสามารถในการสือสารภาษาไทย  

.  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน  

เป็นหลกัสูตรร่วมของมหาวทิยาลยัราชภฏั  แห่ง 

.  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

 

. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลกัสูตร  ปี) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ) 

เริมใชห้ลกัสูตรนีตงัแต ่ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษา  

 คณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร์ พิจารณากลนักรองเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม   

ครังที /  เมือวนัที  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลียนแปลงลกัษณะ

การปรับปรุงหลกัสูตร ในการประชุมครังที /  เมือวนัที   เดือนมิถุนายน พ.ศ.  

 สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชภฏันครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

นาํเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม ครังที /  เมือวนัที  เดือน กุมภาพนัธ์         

พ.ศ.   

 สภาวิชาการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชภฏันครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ

เปลียนแปลงลักษณะการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุม ครังที /  เมือวนัที  เดือน

มิถุนายน  พ.ศ.     

 สภามหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุม ครังที /  เมือวนัที  เดือน มีนาคม พ.ศ.  

 สภามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลียนแปลง

ลกัษณะการปรับปรุงหลกัสูตร ในการประชุม ครังที /  เมือวนัที  เดือกรกฎาคม พ.ศ.    

   

. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทมีีคุณภาพและมาตรฐาน 
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หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบั

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร  ปี) ในปีการศึกษา  

 

 

. อาชีพทสีามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1  ครูสอนวชิาพลศึกษาในทุกสังกดัทงัภาครัฐและเอกชน 

8.2  นกัวชิาการทางดา้นพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ 

8.3  ผูฝึ้กสอนกีฬา ทงัในส่วนของการพฒันาทกัษะกีฬาและการพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

8.4  ผูต้ดัสินกีฬา ทงัในระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

8.5  ผูค้วบคุมและผูจ้ดัการแข่งขนัรายการต่างๆ ทงัในระดบัชาติและนานาชาติ 

8.6  ผูน้าํและส่งเสริมการออกกาํลงักายของคนในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงชุมชนและสังคม 

8.7  ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจดา้นอุปกรณ์กีฬาและเครืองมือการออกกาํลงักาย 
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 .  ชือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

เลขประจาํตวั 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
ชือ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9303 00408 xx x อาจารย ์ นางสาวกิตติมา เทียบพฒุ 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

นนัทนาการ 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยับูรพา 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2561 

 

2551 

2546 

5 9003 00018 xx x อาจารย ์ วา่ทีร้อยตรีปรีชา  ร่มบา้นโหล๊ะ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การศึกษาเพอืพฒันาทอ้งถิน 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

2541 

2525 

1 9399 00012 xx x อาจารย ์ นายสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ ์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2553 

2549 

3 8001 01525 xx x อาจารย ์ นายจีรนนัท ์ ปรีชาชาญ กศ.ม. 

ค.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2550 

2548 

1 8009 90005 xx x อาจารย ์ นายณฐัธร ขุนทอง กศ.ม. 

วท.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2554 

2552 

3 1008 00261 xx x อาจารย ์ นางสาวชญานิษฐ ์ธรรมธิษฐาน 

 

กศ.ม 

.ศศ.บ. 

สุขศึกษา 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2543 

2529 
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10.  สถานทจีัดการเรียนการสอน  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทจีําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

ปัจจุบนัการพฒันาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขนักนัสูง ดงันนัประเทศไทยถือเป็น

ประเทศหนึงทีเป็นสมาชิกของอาเซียนซึงเป็นภูมิภาคทีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว

และเป็นตวัอย่างของการรวมตวัของกลุ่มประเทศทีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศทงันี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพือทาํให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้       มีความมนัคง มงัคงัและสามารถแข่งขนักับภูมิภาคอืนๆ ได้ โดย ( ) มุ่งให้เกิดการ

ไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุนการพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหา

ความยากจน และความเหลือมลาํทางสังคม ( ) ทาํให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

(Single Market and Production Base) โดยจะริเริมกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้

ริเริมทางเศรษฐกิจทีมีอยู่แล้ว ( ) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพือลด

ช่องวา่ง การพฒันาและช่วยให้ประเทศเหล่านีเขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

( ) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การ

ประกันภัยและภาษีอากร   การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม พฒันาความร่วมมือ   

ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเทียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ

การศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงาน 

โดยทวัไปว่าการพฒันาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของประชาคม

อาเซียน ประเทศไทยตอ้งพฒันาบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาทีดี มีการตงัเป้าหมายทีจะ

พฒันาแนวคิดกิจกรรมและการจดัการศึกษาร่วมกนัในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดบัชาติและ

ภูมิภาคและเพือป้องกนัสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวตัน์จาก

ตะวนัตก    จึงตอ้งเนน้การขบัเคลือนประชาคมอาเซียนทงั  เสาหลกัสะทอ้นการจดัการศึกษาแบบ

เชือมโยง   การหลอมรวมความหลากหลายบนพืนฐานของเอกลกัษณ์และความแตกต่างการพฒันา

และประสานความร่วมมือและแลกเปลียนวิชาการระหวา่งชาติในภูมิภาคบนพืนฐานของประโยชน์

ร่วมกนัทงัใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทาํให้บุคคลทีไดรั้บการศึกษาในยุคใหม่นีดาํรงตน

อยู่ในสังคม      ระบบเศรษฐกิจแบบนีได้เพือให้ทนัต่อการเปลียนแปลงดังกล่าวข้างต้น เพือให้

ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ดงันนั คณะครุศาสตร์จึงมีความ

จาํเป็นในการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
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.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืน และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซียน 

โดยมีแผนปฏิบติัการประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียนซึงครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา 

เช่น ความร่วมมือดา้นการปราบปรามยาเสพติด การพฒันาชนบท การขจดัความยากจน สิงแวดลอ้ม

การศึกษา วฒันธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นตน้ เป็นกลไกสําคญัเพือการ

บรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี และรองรับการเป็นประชาคมซึงเน้นใน  ดา้น ได้แก่   ( ) การ

สร้างประชาคมแห่งสังคมทีเอืออาทร  ( ) แกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนัเนืองมาจากการรวมตวัทาง

เศรษฐกิจ( ) ส่งเสริมความยงัยืนของสิงแวดลอ้มและการจดัการดูแลสิงแวดล้อมอยา่งถูกตอ้ง และ 

( ) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม รวมทงัการรับรู้ข่าวสารซึงเป็นรากฐานทีจะนาํไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมือเป็นเช่นนี

บุคคลผูม้ีหน้าทีเกียวขอ้ง กบัการจดัการศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน และเสริมสร้างอตัลักษณ์ทาง

วฒันธรรมของทีดีงามของไทย 

.  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวชิาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชันสูงอย่าง

แทจ้ริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี 

และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พ ัฒนาระบบ

ความกา้วหนา้ ของครูโดยใชก้ารประเมินเชิงประจกัษที์อิงขีดความสามารถและวดัสัมฤทธิผลของการจดั

การศึกษาเป็นหลกั จดัระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพือพฒันาคุณภาพครูอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะ

อยา่งยงิการพฒันาครูในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั พฒันา

นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอนใหก้า้วหนา้และกา้ว

ไกลเพือนาํประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความ

เขม้แข็งทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวฒันธรรม วทิยาศาสตร์ และภาษาเป็นตน้ 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

      .  การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพฒันาหลกัสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที

เน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ให้เป็นบณัฑิตครูทีมีคุณภาพ ให้มีศกัดิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
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วิชาชีพครูซึงเป็นวิชาชีพชนัสูงทีมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คน

เก่ง ใฝ่รู้     เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทกัษะ ความเชียวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มี

เจตคติทีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผูมี้จริยธรรมประพฤติปฎิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สามารถทํางานร่วมกับผูอื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

สมรรถนะทางการศึกษาทีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการ

เปลียนแปลง สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างยงัยืน สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาใน

คุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดงันันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับ

สถานศึกษา เพือให้มีครูทีมีศกัยภาพทีจะพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ดงักล่าวและเพือให้สนองตอบต่อการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเนน้การพฒันาบณัฑิตให้มี

ศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนตงัแต่ขนัพืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพือการ

สือสาร ทงัทางดา้นสังคม ธุรกิจ ศิลปวฒันธรรม และใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพอืการศึกษา 

      .  ความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

         เพือสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชนันาํและ

พฒันาท้องถิน สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจาํเป็นตอ้งนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสูตรจึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัและภาระหนา้ทีของมหาวทิยาลยั ดงันี 

. .  แสวงหาความจริงเพือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืนฐานของภูมิปัญญา

ทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

. .  ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพนัต่อ

ท้องถิน อีกทังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพือช่วยให้คนในท้องถินรู้เท่าทันการ

เปลียนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจาํนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต

บณัฑิตของประเทศ 

. .  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ ใน

วฒันธรรมของทอ้งถินและของชาติ 

. .  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชนัสูง 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลักสูตรอืนทเีปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืนของมหาวทิยาลัย  

.  กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลกัสูตรนีทเีปิดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตรอืน  

 หมวดวชิาศึกษาทวัไป 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
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 หมวดวชิาเลือกเสรี 

      .  กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลกัสูตรทเีปิดสอนให้สาขาวชิา/หลกัสูตรอืนมาเรียน  

รายวิชาทีเปิดสอนในหลกัสูตร นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ และต่างคณะสามารถเลือกเรียน

เป็นวชิาเลือกเสรีได ้

 

.  การบริหารจัดการ  

. .  แต่งตงัผูป้ระสานงานรายวิชาทุกวิชาเพือทาํหน้าทีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ             

การประเมินผลการดาํเนินการ 

. .  มีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ทาํหน้าทีกาํกบัดูแล โดยประสานงานกบั      

สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพือประสานการจดัตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 

และควบคุมการดาํเนินการเกียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนเพือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

รายวชิา 



 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา สาขาพลศึกษา 

ผลิตครูพลศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูคูคุณธรรม บูรณาการความรู ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ใหเปนคนดี มีสติปญญา 

ความสามารถ และเรียนรูการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพของชุมชน ทองถิ่น

รวมถึงระดับชาติ และอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข และสามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติได

ดวยสติปญญา 

1.2  ความสําคัญ สาขาพลศึกษา 

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง 

ใหกาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองให

เจริญไดนั้น จะตองพัฒนาคน ซึ่งไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่ดีมี

คุณภาพและมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และ

หนาท่ีที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโต

ขึ้นเปนพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มี

บทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

1.3  วัตถุประสงค สาขาวิชาพลศึกษา 

  เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการสอน การคิดวิเคราะหขั้นสูง สามารถประยุกต 

ใชองคความรูในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก 

1.3.2 เปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะศตวรรษที่ 21 เทคนิคและวิธีในการจัดการเรียนรู

การพัฒนาหลักสูตรทางดานการเรียนการสอนพลศึกษา ท่ีจะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ 

แสวงหาความรูพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษา

ของชาติ 

 1.3.3 เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอ

วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง มีอุดมการณความเปนครูยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมที่จะประกอบวิชาชีพครู อยางมีคุณภาพ และเปนไป

ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 1.3.4 ความรอบรูดานการจัดการเรียนรูพลศึกษา สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู จากสื่อและแหลงการเรียนรูในชุมชน สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี

และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน

ระดับสูงข้ึนในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่ และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทาง

วิชาการดานพลศึกษา สามารถสอนพลศึกษาในการปฏิบัติงานหนาท่ีครูไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

1.3.6 สามารถปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความ

แตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูรวมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลก รูจักวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐาน

ไมต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา

กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จ าก แผ น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า

แหงชาติและมาตรฐาวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2 .ราย งาน ผล การป ระ เมิ น

หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบั ณ ฑิตสาขาวิช า    

พลศึกษาใหสอดคลองกับความ

เป ลี่ ย น  แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม 

เศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร เมื อ ง แ ล ะ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สั ง ค ม  แ ล ะ วิ ช า ก า ร อ ย า ง

สม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

2 .แผนปรับปรุ งหลักสู ตรที่

สอดคลองกับความเปลี่ ยน 

แปลงทางสั งคม เศรษฐ กิจ

การเมืองและความกาวหนา

ทางวิชาการซึ่งประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้ งภายในและ

ภายนอก 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3. แผนพัฒนาบุคลากรดานการ

เรี ยน การสอน  และบ ริก า ร

วิชาการพลศึกษา ใหมีความรู 

สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 

และเหมาะสมตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางานบริการ

แกองคกรภายนอก 

2 . พัฒ นาทั กษะการ จัดการ

เรียนรูของบุคลากรด านการ

เรียนการสอน ให มีวิจัยและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตอบุคลากรดานการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดท ี  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ  

และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า  สัปดาห์ กรณีทีมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั    

ราชภฏันครศรีธรรมราช และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.  

 การจดัรายวชิาใชส้ัญลกัษณ์ดงันี น(ท-ป-อ) 

น หมายถึง หน่วยกิตของรายวชิา 

ท หมายถึง จาํนวนเวลาเรียนภาคทฤษฎี  หน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง/ภาคการศึกษา 

ป หมายถึง จาํนวนเวลาเรียนภาคปฏิบติั  หน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง/                   ภาค

การศึกษา 

อ หมายถึง จาํนวนเวลาศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองหรือตามภาระงานทีไดรั้บ

มอบหมาย 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกาํหนดให้  หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ชวัโมง/

ภาคการศึกษา 

การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายทีใชเ้วลาทาํโครงงานหรือ

กิจกรรมนนัๆ กาํหนดใหเ้รียน  หน่วยกิต ใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมง/ภาคการศึกษา  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกวา่  สัปดาห์ ซึงระยะเวลาและ

จาํนวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติทงันีการลงทะเบียน

เรียนในภาคฤดูร้อนขึนอยูก่บัการพิจารณาของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที  เดือนกรกฎาคม   – ตุลาคม 
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ภาคการศึกษาที  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคฤดูร้อน         เดือนเมษายน     – มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

. .  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตาํกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า           มี

ค่านิยมเจตคติทีดีและคุณลกัษณะทีเหมาะสมกบัวชิาชีพครู  

. .  มีคุณสมบติัครบถ้วนตาม ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  (ภาคผนวก ก) 

. .  ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งผ่านการคดัเลือกตามประกาศหลกัเกณฑ์และกระบวนการคดัเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

. .  การปรับตวัในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึงเป็นระบบเนน้การเรียนรู้และควบคุมตนเอง 

. .  นกัศึกษาแรกเขา้มีทกัษะพืนฐานกีฬา รวมถึงสมรรถภาพทางกายทีแตกต่างกนั ซึงส่งผล

ต่อระดบัการรับรู้ของนกัศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพอืแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ .  

. .  จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทงัในระดบัมหาวิทยาลยั คณะ และสาขาวิชา จดัประชุม

ผูป้กครอง จดัระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที์ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกบัคณาจารยผ์ูส้อน และผูป้กครองในกรณีทีมีปัญหา 

. .   นกัศึกษาแรกเขา้มีทกัษะพนืฐานกีฬา รวมถึงสมรรถภาพทางกายทีแตกต่างกนั ซึงส่งผล

ต่อระดบัการรับรู้ของนกัศึกษา 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ  ปี 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

ชนัปีที  60 60 60 60  

ชนัปีที  - 60 60 60  

ชนัปีที  - - 60 60  

ชนัปีที  - - - 60  

 30 120 180 240  

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 60  
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2.6  งบประมาณตามแผน 

. .  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

(หน่วย :  บาท) 

รายการ แหล่งเงนิ 
ประมาณการรายรับ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงนิรายได้      780,000     780,000     780,000     585,000    2,925,000  

      1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได ้     780,000      780,000      780,000      585,000    2,925,000  

2. งบประมาณแผ่นดนิ      852,400     931,100     939,200     442,900    3,165,600  

     2.1  เงินเดือน (ขา้ราชการ)  งบแผน่ดิน      225,500      331,100      337,700      120,800    1,015,100  

     2.2  เงินอุดหนุน  (พนกังาน

มหาวทิยาลยั) 

 งบแผน่ดิน      578,900      552,000      553,500      274,100    1,958,500  

     2.3  ค่าวสัดุการศึกษา  งบแผน่ดิน       48,000       48,000       48,000       48,000      192,000  

รวมทงัสิน 
 

1,632,400 1,711,100 1,719,200 1,027,900 6,090,600 

 

. .  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

        (หน่วย :  บาท) 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร 21.13 225,500 331,100 364,000 157,200 1,077,800 

1.  เงินเดือน 19.90 225,500 331,100 337,700 120,800 1,015,100 

2.  ค่าจา้งชวัคราว 1.23 - - 26,300 36,400 62,700 

ข. งบดาํเนินงาน 40.46 597,600 597,600 571,300 297,200 2,063,700 

1.  ค่าตอบแทน           

ใชส้อยและวสัดุ 

33.41 507,600 507,600 481,300 207,200 1,703,700 

2.  ค่าสาธารณูปโภค 7.06 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 

ค. งบลงทุน - - - -  - 

1.  ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - - 

2.  ค่าทีดิน 

สิงก่อสร้าง 

- - - - - - 

ง. เงนิอดุหนุน 38.40 578,900 552,000 553,500 274,100 1,958,500 

1.  ค่าใชจ่้าย

บุคลากร (พนกังาน

มหาวทิยาลยั) 

38.40 578,900 552,000 553,500 274,100 1,958,500 

รวมทงัสิน   100.00   1,402,000   1,480,700   1,488,800     728,500    5,100,000  

งบประมาณตลอดหลกัสูตรเฉลยีต่อนักศึกษา  1  คน    ประมาณ    85,000      บาท 
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.  ระบบการศึกษา  

 แบบชนัเรียน 

 แบบทางไกลผา่นสือสิงพิมพเ์ป็นหลกั 

 แบบทางไกลผา่นสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือหลกั (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อืนๆ (เรียนในสถานศึกษา ชนัปิที 1-3 และปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ชนัปีที 4) 

2.8. การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 นกัศึกษาทีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอืนมาก่อน หรือเคยศึกษาในหลกัสูตรอืน เมือเขา้

ศึกษาในหลกัสูตรนีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้โดยหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  

(ภาคผนวก ก) 

  

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ปี จดัการศึกษาแบบเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน  ปี

การศึกษา และไม่ก่อน  ภาคการศึกษาปกติ 

3.1  หลกัสูตร 

. .  จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 140 หน่วยกิต 

 . .   โครงสร้างหลักสูตร  

        จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 40 หน่วยกิต โดยโครงสร้างของ

หลกัสูตรแบ่งเป็นหมวดวชิา ดงันี 

 . . .  หมวดวชิาศึกษาทวัไป เรียนไม่นอ้ยกวา่ 

         (1) กลุ่มวิชาบงัคบัเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 

(2) กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

         (3) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

         (4) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

         (5) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยศาสตร์และเทคโนโลย ี

30 

3 

12 

6 

6 

6 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

 . . .  หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่นอ้ยกวา่ 104 หน่วยกิต 

                 (1) กลุ่มวิชาชีพครู  40 หน่วยกิต 

1.  สาระวชิาชีพครู 26 หน่วยกิต 
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2. ประสบการณ์วชิาชีพ  14 หน่วยกิต 

                 (2) กลุ่มวชิาเอก เรียนไม่นอ้ยกวา่ 

         . วชิาบงัคบั 

         2. วชิาเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 

64 

42 

22 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

 . . .  หมวดวชิาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 

 

. .  รายวชิา 

  การกาํหนดรหสัวชิาของหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ใชร้ะบบ

ตวัเลข หลกั โดยมีแนวทางกาํหนดเหมือนของมหาวิทยาลยัราชภฏัทีใช้อยู่เดิม กล่าวคือใช้ระบบ 

ISCED (International Standard Classification of Education) ดงันี 

AAABCDD 

   DD ลาํดบัก่อนหลงั 

          C ลกัษณะเนือหาวชิา 

   B ระดบัการศึกษา / ระดบัความยากง่าย / ชนัปีทีควรเรียน 

   AAA หมวดวชิาและหมู่วชิา 

(1) AAA  : เลขรหสัประจาํหมวดหมู่วชิา 

(2) B      :  ก ําหนดระดับชันปีหรือระดับความยากง่ายและระดับ

การศึกษาทีควรเรียนไวด้งันี 

   ระดบัปริญญาตรี   ชนัปีที  

   ระดบัปริญญาตรี   ชนัปีที  

   ระดบัปริญญาตรี   ชนัปีที  

   ระดบัปริญญาตรี   ชนัปีที  

   ระดบัปริญญาตรี   ชนัปีที  

    ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 

    ระดบัปริญญาโท 

    ระดบัประกาศนียบตัรชนัสูง 

    ระดบัปริญญาเอก 

 (3) C     : ลักษณะเนือหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ ซึงอยู่ในหมวด

วชิาครุศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเนือหาวชิาออกเป็นดงันี 
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1  กลุ่มเนือหาวชิาพลศึกษา  (109-1--)  

2  กลุ่มการสอนพลศึกษา (109-2--) 

3  กลุ่มวิจยัพลศึกษา (109-3--) 

4  กลุ่มกีฬา (109-4--) 

5  กลุ่มจดัการแข่งขนัและผูต้ดัสินกีฬา (109-5--) 

6  กลุ่มผูฝึ้กสอนกีฬา (109-6--) 

 

 

รายละเอยีดรายวชิา 

. หมวดวชิาศึกษาทวัไป    หน่วยกติ 

                 กาํหนดการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่  หน่วยกิต จากจาํนวน  กลุ่มวิชา ดงัต่อไปนี 

.  กลุ่มวชิาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกติ  

นกัศึกษาแรกเขา้ตอ้งผา่นการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีทีนกัศึกษา     ไม่

ผ่านเกณฑ์ขันตําทกีาํหนด ตอ้งเรียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต 

9000001 เสริมทกัษะภาษาไทย 

Intensive Thai Course 

2(1-2-3) 

นกัศึกษาแรกเขา้ตอ้งผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ ในกรณีทีนกัศึกษา 

ไม่ผ่านเกณฑ์ขันตําทกีาํหนด ตอ้งเรียนรายวชิาไม่นบัหน่วยกิต 

9000002 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 

Intensive English Course 

2(1-2-3) 

กรณีนกัศึกษา ผ่านเกณฑ์ขันตาํทกีาํหนด หรือมี ผลการเรียนผ่าน ในรายวชิาเสริมทกัษะ

ภาษาไทย ตอ้งเรียนรายวชิานี 

9000110 ภาษาไทยเพอืการสือสาร 

Thai Proficiency for Communication 

3(2-2-5) 

 

.  กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร  

     นกัศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาองักฤษ จาํนวน 12 หน่วยกิต 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ จํานวน 12 หน่วยกติ  

9000134 ภาษาองักฤษสําหรับชีวติประจาํวนั 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 
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9000135 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

9000136 ภาษาองักฤษเพือการประยุกตใ์ช ้

English for Application 

3(2-2-5) 

9000137 ภาษาองักฤษสําหรับทกัษะการทาํงาน 

English for Working Skills 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอืนทีมีผลคะแนนการทดสอบ

ภาษาองักฤษในเกณฑเ์ทียบไดไ้ม่ตาํกวา่ B2 อาจยกเวน้โดยใหเ้ลือกเรียนกลุ่มภาษาอืนได ้1 กลุ่ม ใน

กลุ่มภาษาใดภาษาหนึง ดงันี 

. .  กลุ่มภาษาจีน จํานวน  หน่วยกติ  

9000138 ภาษาจีนสาํหรับชีวิตประจาํวนั 

Chinese for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000139 ภาษาจีนเพือการสือสาร 

Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

9000140 ภาษาจีนเพือการประยุกตใ์ช ้

Chinese for Application 

3(2-2-5) 

9000141 ภาษาจีนสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Chinese for Working Skills 

3(2-2-5) 

. .  กลุ่มภาษาญปีุ่ น จํานวน  หน่วยกติ  

9000142 ภาษาญีปุ่นสาํหรับชีวติประจาํวนั 

Japanese for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000143 ภาษาญีปุ่นเพอืการสือสาร 

Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

9000144 ภาษาญีปุ่นเพอืการประยกุตใ์ช ้

Japanese for Application 

3(2-2-5) 

9000145 ภาษาญีปุ่นสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Japanese for Working Skills 

 

 

 

3(2-2-5) 
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. .  กลุ่มภาษาเกาหล ีจํานวน  หน่วยกติ  

9000146 ภาษาเกาหลีสาํหรับชีวติประจาํวนั 

Korean for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000147 ภาษาเกาหลีเพอืการสือสาร 

Korean for Communication 

3(2-2-5) 

9000148 ภาษาเกาหลีเพอืการประยกุตใ์ช ้

Korean for Application 

3(2-2-5) 

9000149 ภาษาเกาหลีสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Korean for Working Skills 

3(2-2-5) 

. .  กลุ่มภาษาอนิโดนีเซีย จํานวน  หน่วยกติ  

9000150 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับชีวติประจาํวนั 

Bahasa Indonesia for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสาร 

Bahasa Indonesia for Communication 

3(2-2-5) 

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพือการประยกุตใ์ช ้

Bahasa Indonesia for Application 

3(2-2-5) 

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Bahasa Indonesia for Working Skills 

3(2-2-5) 

. .  กลุ่มภาษามาเลเซีย จํานวน  หน่วยกติ  

9000154 ภาษามาเลเซียสาํหรับชีวติประจาํวนั 

Bahasa Malaysia for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000155 ภาษามาเลเซียเพอืการสือสาร 

Bahasa Malaysia for Communication 

3(2-2-5) 

9000156 ภาษามาเลเซียเพอืการประยุกตใ์ช ้

Bahasa Malaysia for Application 

3(2-2-5) 

9000157 ภาษามาเลเซียสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Bahasa Malaysia for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า จํานวน  หน่วยกติ  

9000158 ภาษาพม่าสาํหรับชีวิตประจาํวนั 

Burmese for Daily Life 

3(2-2-5) 
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9000159 ภาษาพม่าเพอืการสือสาร 

Burmese for Communication 

3(2-2-5) 

9000160 ภาษาพม่าเพอืการประยกุตใ์ช ้

Burmese for Application 

3(2-2-5) 

9000161 ภาษาพม่าสาํหรับทกัษะการทาํงาน 

Burmese for Working Skills 

3(2-2-5) 

.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

จากรายวิชาต่อไปนี 

9000205 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 

Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

9000206 ความจริงของชีวิต 

Meaning of Life 

3(3-0-6) 

9000207 สารสนเทศเพอืการศึกษาคน้ควา้ 

Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

  จากรายวิชาต่อไปนี 

. .  รายวชิาบังคับ 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 

Nakhon Si Thammarat Studies 

3(2-2-5) 

. .   รายวชิาเลือก   

9000304 

 

9000306 

ชีวติและเศรษฐกิจพอเพียง  

Life and Sufficiency Economy    

อาเซียนศึกษา 

ASEAN Studies 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

9000307 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 

Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

9000308 พลวตัของสังคมโลก 

Dynamics of Global Society 

3(3-0-6) 
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9000309 การจดัการเพอืชีวติ 

Management for Life 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ บงัคบัเรียน รายวิชา  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะนกัศึกษาหลกัสูตรครุศา

สตรบณัฑิต 

.  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยศาสตร์และเทคโนโลย ี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี 

9000403 พืชพรรณเพอืชีวิต 

Plants for Life 

3(2-2-5) 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือชีวิต 

Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

9000407 การคิดและการตดัสินใจ  

Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

9000408 การพฒันาคุณภาพชีวติและสิงแวดลอ้ม  

Development of Quality of Life and Environment 

3(2-2-5) 

9000409 การเกษตรในชีวติประจาํวนั   

Agriculture for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000410 การบริหารจดัการสุขภาพ 

Health Management 

3(2-2-5) 

 

. หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่นอ้ยกวา่     หน่วยกติ 

    .  กลุ่มวชิาชีพครู    หน่วยกติ 

. .  สาระวิชาชีพครู    หน่วยกติ 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู 

Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and 

Disposition 

3(2-2-5) 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                           

Education Policy and Quality Management 

3(2-2-5) 

1021102 การพฒันาหลกัสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 



23 

 

1022306 วธีิวทิยาการจดัการเรียนรู้  

Learning Management Methodology 

3(2-2-5) 

1031102 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 

Innovation and Information Technology for Education 

and Learning 

3(2-2-5) 

1042109 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415 การวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ 

Research for Learning Development   

3(2-2-5) 

1051106 จิตวทิยาสาํหรับครู 

Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503 ภาษาไทยเพอืการสือสารสาํหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 

2(1-2-3) 

2.1.2 ประสบการณ์วชิาชีพ   หน่วยกติ 

                    . . .  ประสบการณ์ระหว่างเรียน                                       หน่วยกติ 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ  

Professional Practicum I 
1(45) 

1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ  

Professional Practicum II 

1(45) 

 . . .  ปฏิบัติการสอน                                                   หน่วยกติ 

1024809 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  

Internship I 

6(270) 

1024810 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา     

Internship II 

6(270) 
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         .  กลุ่มวชิาเอก 

                 . .  วชิาบังคับ 

64 หน่วยกติ 

42 หน่วยกติ 

1091101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลกัการพล

ศึกษา 
2(2-0-4) 

 Foundation of Physical Education 

Philosophy and Principles in Physical 

Education 

 

1091102 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาํหรับครูพล

ศึกษา 
3(2-2-5) 

 Anatomy and Physiology for Physical 

Education Teachers 
 

1091103 สรีรวทิยาการออกกาํลงักายสาํหรับครูพล

ศึกษา 
2(1-2-3) 

 Physiology of Exercises for Physical 

Education Teachers 
 

1091104 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการ

บาดเจบ็ 

3(2-2-5) 

 Prevention and First Aid in Injuries  

1092105 วทิยาศาสตร์การเคลือนไหวทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

 Biomechanics of Physical Education  

1092107 การบริหารหลกัสูตรพลศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5) 

 Administration of Physical Education 

Curriculum in Schools 
 

1092106 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไก 2(1-2-3) 

 Motor Skill Learning and Development  

1092108 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 
2(1-2-3) 

 Testing and Enhancing of Physical Fitness 
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1093109 การพลศึกษาสาํหรับเด็กทีมีความตอ้งการ

พิเศษ 
2(1-2-3) 

 Physical Education for Special Child  

1093201 หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 

 Curriculum and learning management  in 

physical education 
 

1093202 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา 2(1-2-3) 

 Assessment for learning in physical 

education 
 

1093203 วิธีวทิยาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 3(1-4-4) 

 Theory  Learning  in  Physical  Education  

1093301 การวจิยัปฏิบติัการพลศึกษาในชนัเรียน 2(1-2-3) 

 Researching for Physical  Education in 

classroom 
 

1093302 การสัมมนาทางพลศึกษา 1(0-3-2) 

 Seminar for Physical  Education  

1093110 ภาษาองักฤษสําหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3) 

 English for Physical Education Teachers  

1091401 การเคลือนไหวพนืฐาน 2(0-4-2) 

 Basics Movements  

1091402 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (กรีฑา) 3(2-2-5) 

 Track  and  Field  

1091403 กิจกรรมทางนาํ (วา่ยนาํ) 2(0-4-2) 

 Swimming  

               . .  วชิาทเีสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 

เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 

22 หน่วยกติ 

1091404 กิจกรรมทางนาํ (การช่วยชีวิตและความ

ปลอดภยัทางนาํ) 
2(0-4-2) 

 Aquatic Life Saving 
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1091405 กิจกรรมทางนาํ (โปโลนาํ) 2(0-4-2) 

 Water polo  

1091406 กิจกรรมทางนาํ (เรือยาว) 2(0-4-2) 

 Rowing boat  

1091407 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (ยิมนาสติก) 2(0-4-2) 

 Gymnastics  

1091408 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (แบดมินตนั) 2(0-4-2) 

 Badminton  

1091409 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (ลีลาศ) 2(0-4-2) 

 Sport  and  Social  Dances  

1091410 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (เทเบิลเทนนิส) 2(0-4-2) 

 Table tennis  

1091411 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (เทนนิส) 2(0-4-2) 

 Tennis  

1091412 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (มวยสากล) 2(0-4-2) 

 Boxing  

1091413 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (ยูโด) 2(0-4-2) 

 Judo  

1091414 กีฬาสากลประเภททีม (ฟุตบอล) 2(0-4-2) 

 Football  

1091415 กีฬาสากลประเภททีม (ตะกร้อ) 3(2-2-5) 

 Takraw  

1091416 กีฬาสากลประเภททีม (วอลเลยบ์อล) 3(2-2-5) 

 Volleyball  

1091417 กีฬาสากลประเภททีม (บาสเกตบอล) 2(0-4-2) 

 Basketball  

1091418 กีฬาสากลประเภททีม (ซอล์ฟบอล) 2(0-4-2) 

 Softball  

1091419 กีฬาสากลประเภททีม (แฮนด์บอล) 2(0-4-2) 

 Handball  
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1091420 กีฬาสากลประเภททีม (ฮอกกี) 2(0-4-2) 

 Hockey  

1091421 การเล่นพนืเมืองและกีฬาไทย (กระบี

กระบอง) 

2(0-4-2) 

 Swords  and  Poles  Fighting  

1091422 การเล่นพนืเมืองและกีฬาไทย (มวยไทย) 2(0-4-2) 

 Thai boxing  

1091423 การเล่นพนืเมืองและกีฬาไทย (เกมและ

การละเล่นทอ้งถิน)  

2(0-4-2) 

 Folk Plays And Traditional Game  

1091424 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ  

(เกมทางพลศึกษาและผูน้าํทางนนัทนาการ) 

2(0-4-2) 

 Games and Recreation Leadership  

1091425 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ  

(หลกันนัทนาการสําหรับครูพลศึกษา) 

2(0-4-2) 

 Principle of recreation for Physical 

Education Teachers 

 

1091426 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ  

(นนัทนาการและการอยูค่่ายพกัแรม) 

2(0-4-2) 

 Recreation Leadership and Camping  

1093501 การบ ริห ารจัดการแข่ งขัน แล ะก ารเป็ น

เจา้หนา้ทีกีฬากรีฑา 

3(2-2-5) 

 The administration and Competition 

management with officiating in Track  and  

Field 

 

1093502 การบ ริห ารจัดการแข่ งขัน แล ะก ารเป็ น

เจา้หนา้ทีกีฬาฟุตบอล 

3(2-2-5) 

 The administration and Competition 

management with officiating in Football 
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1093503 การบ ริห ารจัดการแข่ งขัน แล ะก ารเป็ น

เจา้หนา้ทีกีฬาบาสเกตบอล 

3(2-2-5) 

 The administration and Competition 

management with officiating in Basketball 

 

1093504 การบ ริห ารจัดการแข่ งขัน แล ะก ารเป็ น

เจา้หนา้ทีกีฬาวอลเลยบ์อล 

3(2-2-5) 

 The administration and Competition 

management with officiating in Volleyball 

 

1093505 การบ ริห ารจัดการแข่ งขัน แล ะก ารเป็ น

เจา้หนา้ทีกีฬาตะกร้อ 

3(2-2-5) 

 The administration and Competition 

management with officiating in Takraw 

 

1093601 หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

 Scientific Principles of Sports Training  

1093602 จิตวทิยาการกีฬา 3(2-2-5) 

 Sports psychology  

1093603 โภชนาการการกีฬา 3(2-2-5) 

 Sports Nutrition  

 

. หมวดวชิาเลือกเสรี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่          6     หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โดย

ไม่ซาํกบัรายวชิาทีเคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชา ทีกาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมใน

เกณฑก์ารสําเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิานี 
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3.1.5 การจัดแผนการศึกษา 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทวัไป มนุษยฯ์ 9000207 สารสนเทศเพอืการศึกษาคน้ควา้ 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

วทิยฯ์ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพอืชีวติ 3 2 2 5 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวญิญาณความเป็นครู 

3 2 2 5 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1051106 จิตวทิยาสาํหรับครู 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น วชิาบงัคบั 1091101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลกัการ

พลศึกษา 

2 1 2 3 

(วชิาเอก) วชิาบงัคบั 1091102 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาํหรับ

ครูพลศึกษา 

3 2 2 5 

 วชิาบงัคบั 1091401 การเคลือนไหวพนืฐาน 2 0 4 2 

 วชิาบงัคบั 1091402 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (กรีฑา) 3 2 2 5 

รวมหน่วยกติ 22 13 18 35 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 88     
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทวัไป สังคมฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1031102 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพอืการสือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1021102 การพฒันาหลกัสูตร 3 2 2 5 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1131503 ภาษาไทยเพอืการสือสารสาํหรับครู 2 1 2 3 

เฉพาะดา้น

(วชิาเอก) 

วชิาบงัคบั 1091103 สรีรวทิยาการออกกาํลงักายสาํหรับครู

พลศึกษา 

2 1 2 3 

 วชิาบงัคบั 1091104 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการ

บาดเจ็บ 

3 2 2 5 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 1 2 0 4 2 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 2 2 0 4 2 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 3 2 0 4 2 

รวมหน่วยกติ 22 10 24 32 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 88     
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทวัไป วชิาบงัคบั 9000110 ภาษาไทยเพอืการสือสาร 3 2 2 5 

 ภาษาฯ 9000134 ภาษาองักฤษสาํหรับชีวติประจาํวนั 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1022306 วธีิวทิยาการจดัการเรียนรู้ 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น

(วชิาเอก) 

วชิาบงัคบั 1092105 วทิยาศาสตร์การเคลือนไหวทาง 

พลศึกษา 

3 2 2 5 

 วชิาบงัคบั 1092106 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไก 2 1 2 3 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 4 2 0 4 2 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 5 3 2 2 5 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 6 2 0 4 2 

รวมหน่วยกติ 21 11 20 32 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 84     

 

*หมายเหตุ  รายวชิา  ภาษาไทยเพอืการสือสาร กรณีนกัศึกษาผา่นเกณฑข์นัตาํทีกาํหนด  

หรือมีผลการเรียนผา่นในรายวิชาเสริมทกัษะภาษาไทย เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทวัไป ภาษาฯ 9000135 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 2 2 5 

วทิยฯ์ 9000410 การบริหารจดัการสุขภาพ 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา 

3 2 2 5 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1042109 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

1022802 ฝึกปฏิบติังานวชิาชีพ 1    1 - 45 - 

เฉพาะดา้น

(วชิาเอก) 

วชิาบงัคบั 1092107 การบริหารหลกัสูตรพลศึกษาใน

โรงเรียน 

3 2 2 5 

 วชิาบงัคบั 1092108 การทดสอบและการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย 

2 1 2 3 

 วชิาบงัคบั 1091403 กิจกรรมทางนาํ (วา่ยนาํ) 2 0 4 2 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 7 2 0 4 2 

รวมหน่วยกติ 22 11 65 32 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 30     
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษาทวัไป ภาษาฯ 9000136 ภาษาองักฤษเพอืการประยกุตใ์ช ้ 3 2 2 5 

 มนุษยฯ์ 9000208 สุนทรียภาพของชีวติ 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

สาระ 

วชิาชีพครู 

1043415 การวจิยัเพอืพฒันาการเรียนรู้ 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น วชิาบงัคบั 1093109 การพลศึกษาสาํหรับเด็กทีมีความ

ตอ้งการพเิศษ 

2 1 2 3 

(วชิาเอก) วชิาบงัคบั 1093201 หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

พลศึกษา 

3 2 2 5 

 วชิาบงัคบั 1093202 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา 2 1 2 3 

 วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 8 3 2 2 5 

เลือกเสรี เลือกเสรี XXXXXX นกัศึกษาเลือก 3 2 2 5 

รวมหน่วยกติ 22 14 16 36 

ชัวโมง/สัปดาห์ =88     
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

ศึกษา

ทวัไป 

ภาษาฯ 9000137 ภาษาองักฤษสาํหรับทกัษะการทาํงาน 3 2 2 5 

 สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพยีง 3 2 2 5 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

1022836 ฝึกปฏิบติังานวชิาชีพ 2 1 - 45 - 

เฉพาะดา้น

(วชิาเอก) 

วชิาบงัคบั 1093203 วธีิวทิยาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 3 2 2 5 

 วชิาบงัคบั 1093301 การวจิยัปฏิบติัการพลศึกษาในชนั

เรียน 

2 1 2 3 

 วชิาบงัคบั 1093110 ภาษาองักฤษสาํหรับครูพลศึกษา 2 1 2 3 

วชิาบงัคบั 1093302 การสมัมนาทางพลศึกษา 1 0 3 2 

วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 9 2 0 4 2 

วชิาเลือก 109XXX นกัศึกษาเลือก 10 2 0 4 2 

เลือกเสรี เลือกเสรี XXXXXX นกัศึกษาเลือก 3 2 2 5 

รวมหน่วยกติ 22 10 68 32 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 32     
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ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิตั ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

1024809 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1   6 - 270 - 

รวมหน่วยกติ 6 - 270 - 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 70     

 

 

ชันปีท ี  ภาคการศึกษาท ี  

หมวดวชิา กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ ทฤษฎ ี ปฎบิัต ิ
ศึกษด้วย

ตนเอง 

เฉพาะดา้น 

(วชิาชีพครู) 

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

1024810 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2   6 - 270 - 

รวมหน่วยกติ 6 - 270 - 

ชัวโมง/สัปดาห์ = 270     

 

 

 . .  คําอธิบายรายวิชา 

           คาํอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ข) 

 



36 

3.1 ชือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

      3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

ชือ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ วชิาเอก/สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

จากสถาบัน ปี 

พ.ศ. 

3 9303 00408 xx x อาจารย ์ นางสาวกิตติมา เทียบพฒุ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

นนัทนาการ 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยับูรพา 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2561 

 

2551 

2546 

5 9003 00018 xx x อาจารย ์ วา่ทีร้อยตรีปรีชา  

ร่มบา้นโหล๊ะ 

ปร.ด. 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การศึกษาเพอืพฒันาทอ้งถิน 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2555 

2541 

2525 

1 9399 00012 xx x อาจารย ์ นายสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ ์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การกีฬา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2553 

2549 

3 8001 01525 xx x อาจารย ์ นายจีรนนัท ์ ปรีชาชาญ กศ.ม. 

ค.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2550 

2548 

1 8009 90005 xx x อาจารย ์ นายณฐัธร ขนุทอง กศ.ม. 

วท.บ. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2554 

2552 

3 1008 00261 xx x อาจารย ์ นางสาวชญานิษฐ ์ธรรมธิษฐาน 

 

กศ.ม 

.ศศ.บ. 

สุขศึกษา 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2543 

2529 
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 . .  อาจารย์ผู้สอน 
 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8011 0014X XX X อาจารย ์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วจิยัการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2557 

   ค.ม. การวดัและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8098 0001X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางจุติพร อศัวโสวรรณ ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2536 

   
กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2534 

   ค.บ. ชีววทิยา วทิยาลยัครูเทพสตรี 2527 

3 8409 0010X XX X อาจารย ์ นางจิราภรณ์  เหมพนัธ์ กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2559 

   ศษ.ม. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2549 

   กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2547 

3 8001 0077X XX X อาจารย ์ นางสาวจนัจิรา นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2542 

   ว.ทบ. พยาบาลและผดุงครรภ ์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

1 8099 0007X XX X อาจารย ์ นางสาวศึกษา เรืองดาํ ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2555 



38 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร 2550 

3 8605 0015X XX X อาจารย ์ นายวยัวฒุ อินทวงค ์ ศษ.ม. หลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2536 

3 8006 0053X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายนพรัตน์ ชยัเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 2551 

   กศ.ม. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2540 

   ป.บณัฑิต การบริหารการศึกษา สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช 2546 

   ศษ.บ. วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2544 

   ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 0000X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย ์ ปร.ด. การจดัการนวตักรรมเพือการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2560 

   ค.ม. วจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2539 

   ศษ.บ. การวดัผลและประเมินผล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2534 

3 1020 0237X XX X อาจารย ์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2546 

   ค.บ. นาฎศิลป์ วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา 2524 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8008 0073X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวมลิวลัย ์สมศกัดิ กศ.ด. การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 

   ศษ.ม. จิตวทิยาการศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2532 

   ศศ.บ. จิตวทิยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2526 

3 8003 0034X XX X อาจารย ์ นายอนิรุธ ชุมสวสัดิ ค.ม. การสอนภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2533 

   ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2529 

3 8008 0035X XX X รองศาสตราจารย ์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 

   ค.ม. วจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2537 

   ร.ป.บ. การบริหารทวัไป มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 3201 0079X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายประกอบ ใจมนั ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548 

   ค.ม. โสตทศันศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2538 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูสุรินทร์ 2535 

1 8099 0003X XX X อาจารย ์ นายรัฐพร กลินมาลี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ 

2553 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

   วศ.บ. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2550 

3 8001 0036X XX X อาจารย ์ นางสาวอโนทยั ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 

   
ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

2546 

   ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบนัราชภฏัพระนคร 2540 

3 8001 0036X XX X อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จนัทว ี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2536 

 
  

ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 

2531 

1 8007 0000X XX X อาจารย ์ นางสาวสุดา เจะ๊อุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2556 

   ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 2550 

3 8001 0072X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุนีติ ภู่จิรฐาพนัธุ์ 

 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพฒันา

หลกัสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2531 

   ค.บ. ภาษาไทย - สงัคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524 

3 8005 0002X XX X อาจารย ์ นายปรีชา สามคัคี กศ.ด. การบริหารและการพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2552 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

   ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2530 

   ค.บ. สังคมศึกษา วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2525 

3 8001 0072X XX X อาจารย ์ นางสาวอารี สาริปา Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia, Malaysia 2548 

   ค.ม. การวดัและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2535 

3 8001 0152X XX X อาจารย ์ นายจีรนนัท ์ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2550 

   ค.บ. พลศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2548 

3 8009 0055X XXX อาจารย ์ นายทรงวทิย ์ฤทธิกณัฑ ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2546 

   ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช 2543 

3 8006 0053X XX X อาจารย ์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2555 

   ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 

   
ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

วทิยาเขตปัตตานี 

2536 

3 8099 0000X XX X อาจารย ์ นางสาวปิยรัตน์ ธรรมรงค์

รัตน ์

ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ 2555 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

เจา้พระยา 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2550 

3 8699 0000X XX X อาจารย ์ นางสุจินต ์หนูแกว้ ค.ด. หลกัสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 

   
ศษ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2536 

   กศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

1 9399 0001X XX X อาจารย ์ นายสรรปกรณ์ ปลอ้ง

พนัธ์ 

วท.ม. วทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 

   วท.บ. พลศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2549 

3 8001 0093X XX X อาจารย ์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 

   ศษ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 2541 

3 8181 006X XX X อาจารย ์ นางทิพวรรณ ทองขุนดาํ ศศ.ม. การสอนภาษาองักฤษ 

เป็นภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551 

   อ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 2539 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8008 0073X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอภิณห์พร สถิตยภ์าคีกุล Grad.Dip Teaching English as foreign 

Language 

University of Sydney, Australia 2538 

   ค.ด. หลกัสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535 

   ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2524 

   ค.บ. ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2522 

3 9304 0014X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวกรวรรณ สืบสม Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2553 

   วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 2546 

   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบนัราชภฏัสงขลา 2536 

3 8007 0063X XX X อาจารย ์ นายธวธัชยั คงนุ่ม ศษ.ม. วทิยาศาสตร์ศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 

   กศ.บ. วทิยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2545 

3 9010 0008X XX X อาจารย ์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลดั Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2560 

   M.Sc. Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2547 

   วท.บ. สถิติประยกุต ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
2542 

3 0114 0191X  XX X 

  

อาจารย ์

  

นางสาวรพพีรรณ  อกัษราว

ดีวฒัน์ 
กศ.ม. จิตวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

2539 
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เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชือ – สกุล คุณวุฒิ วชิาเอก/สาขาวชิา 

การสําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

  

   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2526 

3 8099 0025X XX X อาจารย ์ นางสาวณฏัฐพ์ชัร์  ตนัตระกลู กศ.ม. จิตวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

2545 

   ค.บ. จิตวทิยาและการแนะแนว วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 2540 

3 8099 0035X XX X ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายพนัธุ์ศกัดิ เกิดทองมี ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2555 

   วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2550 

   วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2545 

3 8003 0028X XX X อาจารย ์ นางสาวอลิสา ตลึงผล รส.ม. พฒันาแรงงานและสวสัดิการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2550 

   วท.บ. สถิติประยกุต ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

2545 
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. .  เกณฑ์คุณสมบัตคิณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผูส้อน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั   

 นอกจากนีอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาชีพครูยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเพิมเติมดงัต่อไปนี  

1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใด

ระดบัหนึง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท และดบัปริญญาเอก หรือตอ้งผ่าน

การอบรมและผ่านการทดสอบสาระเนือหาสําคญั  ศาสตร์วิชาชีพครูตามทีกาํหนด ไดแ้ก่ ความรู้

และทักษะด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาพฒันาการและการแนะแนวผูเ้รียน สือ

เทคโนโลยีเพือการจดัการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPCK)  STEM  PLC ทกัษะการสอนงาน 

ทกัษะเทคโนโลยแีละดิจิทลั ทกัษะการทาํงานวจิยัและวดัประเมิน ทกัษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่

นอ้ยกวา่  ชวัโมง และ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  ปี และกรณีทีผูส้อนมี

ประสบการณ์น้อยกว่า  ปี ให้มีชวัโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกบั

ผูส้อนทีมีประสบการณ์การสอนตงัแต่  ปีขึนไป และ 

3. ผูส้อนทีรับผิดชอบรายวิชาจะตอ้งมีผลงานทางวิชาการทีเกียวขอ้งกบัรายวิชาที

สอนหรือเกียวขอ้งสัมพนัธ์ทีมีการเผยแพร่ลกัษณะใดลกัษณะหนึง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 

ตาํรา หนงัสือ งานวจิยั อยา่งนอ้ย  ชินงาน กรณีบทความอยา่งนอ้ย  บทความ ภายใน  ปียอ้นหลงั 

และ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดบัการศึกษาขนัพนืฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยา่ง

น้อย  ปี กรณีทียงัไม่มีประสบการณ์การสอนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา

จะตอ้งมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย  ปีในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา

ภายใน  ปีการศึกษา ทงันีให ้   นบัรวมการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในระหวา่งการศึกษาดว้ย 

 หมายเหตุ กรณีผูส้อนวชิาชีพครูทีปฏิบติัการสอนมาก่อน มคอ.  ใชบ้งัคบั ใหย้กเวน้

เกณฑ์คุณสมบตัิผูส้อนวิชาชีพครูขอ้  – 4 

 บุคลากรสนับสนุน สถาบนัควรมีบุคลากรสนบัสนุนทีมีคุณวฒิุและมีความรู้

ความสามารถ ทกัษะดา้นต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัความจาํเป็นและความตอ้งการของการจดัการเรียน

การสอนอยา่งเพยีงพอ

44 
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4. องค์ประกอบเกยีวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (สหกจิศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ)  

การจดัประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบติัวชิาชีพ

ครูโดยบูรณาการรายวิชา กาํหนดให้นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพในสถานศึกษาในรายวิชาแต่ละ

ภาคการศึกษา โดยผูส้อนในแต่ละภาคเรียนวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ และ

กาํหนดให้การวดัประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึงของการประเมินผลตามสมรรถนะและผลการ

เรียนรู้ทีกาํหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ และ 3) รายวิชาปฏิบติัการสอน

ในสถานศึกษา ประกอบดว้ย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน

ในหนา้ทีครู การทดลองสอนในชนัเรียนและมีการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

ประกอบดว้ย การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระควบคู่กบัการนิเทศ 

การบูรณาการความรู้ในการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สือนวตักรรม 

เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกบัผูเ้รียน การวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เพือพฒันาการจดัการเรียนรู้และผูเ้รียน การจดัทาํบนัทึกและรายงานผลการ

จดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมทางวิชาการ การวิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาผูเ้รียน การปฏิบติังานครู

นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขนัของประสบการณ์ภาคสนาม กาํหนดให้นกัศึกษาทาํคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม 

วเิคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบติัหน้าทีครู คุณลกัษณะของความเป็นครู ผา่นกระบวนการ

ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพือเติมเต็ม

สมรรถนะ สะทอ้นกลบั (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) เพอืนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ ทนัสมยัและทนัตอ่การเปลียนแปลง    

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

งานและลกัษณะการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กาํหนดโดยเน้นงาน ที

นกัศึกษาครูตอ้งปฏิบติัจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนกัศึกษาทีพึงประสงค์เพือให้นกัศึกษา

พร้อมทีจะเป็นผูเ้ริมตน้วชิาชีพครูทีดี คือ 

. .  มีสมรรถภาพทางดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ทงัในเนือหาทีใช้สอนตามหลกัสูตรและ

ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  

. .  มีสมรรถภาพทางดา้นเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้   

. . .  มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการ

จดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การจดัการชันเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการ

เรียนการสอน และการวิจยัในชนัเรียน 
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. . .  สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบติัการสอน จดัการชนัเรียน วดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และทาํวิจยัในชนัเรียน เพือ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

. . .  สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            

ทีอบอุ่น  มนัคง ปลอดภยั 

   4.1.3 ตระหนกัถึงคุณค่าของการนาํแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสอน การ

วดัและการประเมินผล  การจดัการชนัเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน

และการวจิยัในชนัเรียนมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลมีสมรรถภาพดา้นคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ความสามารถในการพฒันางานให้ตงัมนัอยู่ใน

คุณธรรม และมีจิตสาํนึกในการพฒันาสังคม 

.  ช่วงเวลา  

4.2.1 การฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพระหวา่งเรียน  

4.2.1.1 ฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา จดัให้มีการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพครูในแต่ละรายวิชา

อยา่งบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ 1 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษาที  

4.2.1.3 ฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ 2 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษาที  

 4.2.2 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

4.2.2.1 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที  ปีการศึกษาที  

4.2.2.2 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษาที 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาที ประสบการณ์ภาคสนาม จํานวนชัวโมงและตารางสอน 

ชันปีท ี1 

ภาคการศึกษาที 1 และ 2 

การฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ

ครูแบบบูรณาการในราย 

วชิา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผูส้อนกาํหนดภาระงาน

เชิ ง บู ร ณ า ก ารร าย วิช าที ส อ ด ค ล้อ ง กับ

มาตรฐ าน ผล ลัพ ธ์ก ารเรีย น รู้ข องแต่ล ะ

รายวิชาซึงกาํหนดให้นกัศึกษาตอ้งไปเรียนรู้

และฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา  

 ชันปีท ี2  

ภาคการศึกษาที 1 

ชันปีท ี2 

ภาคการศึกษาที 2 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงาน

วชิาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชวัโมง (  ชวัโมงต่อสัปดาห์)  
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ปีการศึกษาที ประสบการณ์ภาคสนาม จํานวนชัวโมงและตารางสอน 

ชันปีท ี3 

ภาคการศึกษาที 1 

การฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพ

ครูแบบบูรณาการในราย 

วชิา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผูส้อนกาํหนดภาระงาน

เชิ ง บู ร ณ า ก ารร าย วิช าที ส อ ด ค ล้อ ง กับ

มาตรฐ าน ผล ลัพ ธ์ก ารเรียน รู้ข องแต่ล ะ

รายวิชาซึงกาํหนดให้นกัศึกษาตอ้งไปเรียนรู้

และฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 

ชันปีท ี3 

ภาคการศึกษาที 2 

10238  ฝึกปฏิบตัิงาน

วชิาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชวัโมง (  ชวัโมงต่อสัปดาห์) 

ในชนัปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

ชันปีท ี4 

ภาคการศึกษาที 1 

1024809 ปฏิบติัการสอน

ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชวัโมง (  ชวัโมงต่อ

สัปดาห์) ภาคเรียนที 1 

ชันปีท ี4 

ภาคการศึกษาที 2 

10248  ปฏิบติัการสอน

ในสถานศึกษา 2 

 หน่วยกิต  27  ชวัโมง (  ชวัโมงต่อ

สัปดาห์) ภาคเรียนที 2 

 

   4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 

และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซือสัตย์ต่องานทีได้รับมอบหมายทงัด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนือง ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ

พฒันาทียงัยนื  

 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอืน มีความสามคัคีและทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาํเนินชีวติและ

การตดัสินใจ  

 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคม การทาํงานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรู้สึกของผูอื้นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของ
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สังคมและประเทศชาติ ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนัและความไม่ถูกตอ้ง ไม่ใชข้อ้มูลบิดเบือน หรือ

การลอกเลียนผลงาน 

 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กวา้งขวางลึกซึงมีความรู้ความสามารถประยกุตสู่์การปฏิบติั 

4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เนือหาวชิาทีสอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนือหาวิชาทีสอนอย่างลึกซึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไป

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 

  4.4.2.3 มีความรู้ เขา้ใจชีวิต เขา้ใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกนับนพืนฐาน

ความแตกต่างทางวฒันธรรม สามารถเผชิญและเท่าทนักบัการเปลียนแปลงของสังคม และสามารถ

นาํแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตและพฒันาตน พฒันางาน 

และพฒันาผูเ้รียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือการ

สือสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเขา้ใจในการบูรณาการความรู้กบัการปฏิบติัจริงและการบูรณา

การขา้มศาสตร์ และมีความรู้ในการประยกุตใ์ช ้

 4.4.2.6 ตระหนกัรู้ เห็นคุณค่าและความสาคญัของศาสตร์พระราชาเพือการพฒันาที

ยงัยนืและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน พฒันาผูเ้รียน พฒันางานและพฒันาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สือ สารสนเทศจาก

แหล่งขอ้มูลทีหลากหลายอยา่งรู้เท่าทนัเป็นพลเมืองตืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกา้วทนั

กบัการเปลียนแปลงในโลกยุคดิจิทลั เทคโนโลยขีา้มแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นาํไปประยุกตใ์ช้

ในการปฏิบติังาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพฒันางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคาํนึงถึงความรู้ 

หลกัการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทดั

ฐานทางสังคมและผลกระทบทีอาจเกิดขึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริมและพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์

 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างนว ัตกรรมเพือ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นนวตักร รวมทงัการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

และสังคม 
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4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.4.1 เขา้ใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูอื้น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 

 4.4.4.2 ทาํงานร่วมกบัผูอื้น ทาํงานเป็นทีม เป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี มีสัมพนัธภาพทีดี

กบัผูเ้รียน ผูร่้วมงาน ผูป้กครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทงัด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิงแวดลอ้ม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที  ต่อตนเอง ต่อผูเ้รียน ต่อผู ้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแกปั้ญหาตนเอง กลุ่มและระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 4.4.4.4 มีภาวะผู ้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรมสามารถชีนาํและถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยา่งสร้างสรรค ์

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.4.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ การสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพือเขา้ใจองคค์วามรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 4.4.5.2 สือสารกบัผูเ้รียน พ่อแม่ผูป้กครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเ้กียวขอ้ง

กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสือสารทางวาจา การเขียน หรือการ

นาํเสนอดว้ยรูปแบบต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือสารหรือนวตักรรมต่างๆ ทีเหมาะสม 

 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาํเร็จรูปทีจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ การ

จดัการเรียนรู้ การทาํงาน การประชุม การจดัการและสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศรับและส่งขอ้มูล

และสารสนเทศโดยใชดุ้ลยพินิจทีดีในการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูลและสารสนเทศอีก

ทงัตระหนกัถึงการละเมิดลิขสิทธิและการลอกเลียนผลงาน 

 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวทิยาการจัดการเรียนรู้ 

   4.4.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชือในการสร้างหลกัสูตรรายวิชา การ

ออกแบบเนือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สือและเทคโนโลยกีารสือสาร การวดัและประเมิน

ผูเ้รียน การบริหารจดัการชันเรียน การจดัการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพบริบททีต่างกนัของผูเ้รียนและพืนที 

  4.4.6.2 สามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจดัเนือหาสาระ การบริหารจดัการ และกลไกการช่วยเหลือ แกไ้ข

และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทีตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัด และศกัยภาพของ

ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทงัผูเ้รียนปกติและผูเ้รียนทีมีความตอ้งการจาเป็นพิเศษ หรือ

ผูเ้รียนทีมีขอ้จากดัทางกาย 
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  4.4.6.3 จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียน รู้ให้ผู ้เรียนได้เรียน รู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติัและการทาํงานในสถานการณ์จริงทีส่งเสริมให้ผูเ้รียน

พฒันาการคิด การทาํงาน การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น 

โดยบูรณาการการทาํงานกบัการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพือ

ป้องกนั แกไ้ขปัญหา และพฒันา ดว้ยความความซีอสัตยสุ์จริต มีวินยัและรับผิดชอบต่อผูเ้รียนโดย

ยึดผูเ้รียนสาคญัทีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จดัสภาพแวดลอ้ม สือการเรียน แหล่งวิทยาการ วฒันธรรม

และภูมิปัญญาทงัในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพืออาํนวยความสะดวกและร่วมมือกันพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้ มี

ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนืองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีทกัษะศตวรรษที 21 เช่น ทกัษะ

การเรียนรู้ทกัษะการรู้เรือง ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต ทกัษะการทางานแบบร่วมมือ ทกัษะการใช้

ภาษาเพือการสือสารทกัษะเทคโนโลย ีและการดาเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนาทกัษะเหล่านีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพอืพฒันาผูเ้รียน และการพฒันาตนเอง 

4.5 สมรรถนะวชิาชีพครู 

สมรรถนะหลกัท ี1 นาํความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สมรรถนะรองที 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวทิยาให้คาํปรึกษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

สมรรถนะรองที 1.3 บูรณาการความรู้ เนือหาวิชา หลกัสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองที 1.4 ใช้ความรู้การวดัประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจยัเพือ

แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 

สมรรถนะรองที 1.5 สามารถใชภ้าษาไทยเพือการสือสารและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

เพอืการศึกษา 

สมรรถนะรองที 1.6 ออกแบบ ดาํเนินการเกียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลกัท ี2 สามารถปฏิบติัหนา้ทีครู 

  สมรรถนะรองที 2.1 พฒันาผูเ้รียนดว้ยจิตวญิญาณความเป็นครูอยา่งมุ่งมนั 

สมรรถนะรองที 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างทีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น

พลเมืองทีเขม้แขง็ 
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สมรรถนะรองที 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที 2.4 สร้างแรงบนัดาลใจ และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวตักรรม 

สมรรถนะรองที 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลียนแปลง 

สมรรถนะหลกัท ี3 มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

  สมรรถนะรองที 3.1 พฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ สือ การวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ 

  สมรรถนะรองที 3.2 วางแผนและจดัการเรียนรู้ทีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีปัญญา

รู้คิดและมีความเป็นนวตักร 

  สมรรถนะรองที 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

  สมรรถนะรองที 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมี

ความสุขในการเรียนโดยตระหนกัถึงสุขภาวะของผูเ้รียน 

สมรรถนะรองที 3.5 วิจยั สร้างนวตักรรม และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

สมรรถนะรองที 3.6 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพ 

สมรรถนะหลกัท ี4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและ 

ชุมชน 

  สมรรถนะรองที 4.1 ร่วมมือกบัผูป้กครองในการพฒันาและแกปั้ญหาผูเ้รียนใหคุ้ณ

ลกัษะทีพึงประสงค ์

สมรรถนะรองที 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชนเพือ

สนบัสนุนการเรียนรู้ทีมีคุณภาพของผูเ้รียน 

 สมรรถนะรองที .  ศึกษา เขา้ถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูร่่วมกนับนพืนฐาน

ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 สมรรถนะรองที 4.4 ส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน 

สมรรถนะหลกัท ี5 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

   สมรรถนะรองที 5.1 ประพฤติ ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

52 

51 



43 

5. กจิกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบนัการศึกษาอาจจดักิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรือ

อาจบริหารจดัการให้บูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ ปีละไม่นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม ดงันี 
 

ปีการศึกษาที/ 

ภาคเรียน 

กจิกรรมจิตอาสา/

จิตสาธารณะ 

กจิกรรมเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองทเีข้มแข็ง 

กจิกรรมเสริมทกัษะวชิาชีพ 

 

1 1  กิ จ ก ร ร ม พัฒ น าอัต ลัก ษ ณ์

บณัฑิต 

กิจกรรมส่งเส ริมทักษะทาง

ภาษา 

2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

ป้ อ ง  กั น โ ร ค  แ ล ะ ก า ร มี

เพศสัมพนัธ์และตงัครรภ์โดย

ไม่มีความพร้อม 

กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ส ร้าง ค ว า ม

ศรัทธา ความมุ่งมนัและรักใน

อาชีพครู 

2 1  กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช/สิงแวดลอ้ม 

กิ จ ก รรม ก ารพัฒ น าทัก ษ ะ

วิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์และกีฬา 

2  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็น

ไทยและวถีิชีวิตประชาธิปไตย 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพครู 

3 1  กิจกรรมลูกเสือ กิ จ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ

ร่วมมือกบัชุมชน 

2  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพี ยงและ/

หรือศาสตร์พระราชา 

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อม

เขา้สู่วชิาชีพ 

4 1  เขา้ร่วมกิจกรรมใน

สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม 

ก า ร เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ท า ง

วชิาการ 

2  เขา้ร่วมกิจกรรมใน

สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม 

กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ส ร้ าง ค ว า ม

ศรัทธา ความมุ่งมนัและรักใน

อาชีพครู 

 



44 

6. ข้อกาํหนดเกยีวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

6.  คําอธิบายโดยย่อ  

         นกัศึกษาทุกคนตอ้งมีผลงานวจิยัคนละ  เรือง หรือวิจยัในชนัเรียนอยา่งสันมีองคป์ระกอบการ

วิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสือนวตักรรมการเรียนการสอนทางพลศึกษา ซึงหัวข้อของ

งานวิจยัจะตอ้งเกียวกบัภาระงานทีรับผิดชอบในขณะปฏิบติังานภาคสนาม เป็นงานทีมุ่งแกปั้ญหา

และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนทีเป็นรูปธรรม และมีรายงานที

ตอ้งนาํส่งตามรูปแบบและระยะเวลาทีหลกัสูตรกาํหนด 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

6. .  มีศกัยภาพทางด้านการวิจยัปฏิบติัการพลศึกษาในชนัเรียน สามารถศึกษาต่อและทาํ

วจิยัในระดบัการศึกษาทีสูงขึนได ้

  6. .  มีทกัษะการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพ

ครูและปฏิบติัการวชิาชีพครู)  

          6.2.3 มีทกัษะและมีสมรรถนะในด้านการทาํวิจยัในโรงเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอน 

และพฒันาผูเ้รียน 

6.  ช่วงเวลา  

ปีการศึกษาที  ภาคเรียนที  ในรายวชิาการวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้  

ปีการศึกษาที  ภาคเรียนที  ในรายวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยดิีจิทลั 

เพอืการศึกษา 

ปีการศึกษาที  ในช่วงการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาทงั  ภาคเรียน 

6.  จํานวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6.  การเตรียมการ  

            มีการเรียนวิชาการวิจยัปฏิบตัิการพลศึกษาในชนัเรียน ซึงมีการจดัทาํโครงการวิจยัเบืองตน้เป็นราย

กลุ่มในชนัปีที 3 ก่อนการทาํการวิจยัเป็นรายบุคคล มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาในเรืองการทาํการวิจยัเพือ

พฒันาการเรียนรู้มีการกาํหนดชวัโมงการให้คาํปรึกษา จดัทาํบนัทึกการให้คาํปรึกษาให้ขอ้มูลข่าวสาร

เกียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทงัมีตวัอยา่งโครงงานวจิยัให้ศึกษา 

      6.  กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการทาํโครงงาน หรือวิจยั ทีบนัทึกในสมุดให้คาํปรึกษาโดย

อาจารย์ทีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานทีได้ก ําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา

นาํเสนอโปรแกรมและการทาํงานของระบบ โดยโครงงานวิจยัดงักล่าวตอ้งสามารถทาํงานไดใ้น
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ขนัตน้ โดยเฉพาะการทาํงานหลกัของโปรแกรมและการจดัสอบ การนาํเสนอทีมีอาจารยส์อบไม่ตาํกว่า 
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ภาคผนวก  ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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หมวดวชิาการศึกษาทัวไป 

คําอธิบายรายวิชา 

 

. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000110 ภาษาไทยเพือการสือสาร                   3(2-2-5) 

Thai Proficiency for Communication  

ความสําคญัของภาษาไทยในฐานะเครืองมือสือสาร เน้นทักษะการอ่าน    การฟัง

อย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร สาระ

ความรู้จากการรับสารและการสืบคน้ มาขยายความและนําเสนอดว้ยกระบวนการทกัษะ

สัมพนัธ์ทางภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 Student will know about the importance of Thai language as a tool for 

communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and synthesize and have 

ability to summarize, interpret, select the knowledge from searching and study to extend and 

present with correct language skill and most suitable for situations. 

 

9000134 ภาษาองักฤษสําหรับชีวติประจําวัน           3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจประโยคภาษาองักฤษ 

 ทีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็นกิจวตัร 

ประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั คนที

รู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาองักฤษในระดบัพนืฐาน 

 Improving English skills, Student will understand most of sentences that are used in 

daily life, able to explain the truth that happens in daily life, explain the routine, and able to 

introduce themselves and introduce others, student able to make question and answers about 

personal details such as Address, person, personal belongings, able to communicate with the 

English language at basic level. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000135 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร            3(2-2-5) 

English for Communication   

 การใช้ภาษาองักฤษในการสนทนาเพือสือสารในชีวิตประจาํวนั รวมทงัการใช้

ภาษาสือสารตามสถานการณ์ทีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม 

พร้อมทงัสามารถเขียนภาษาองักฤษเบืองตน้ได ้

 Improving Language Skills by practice. Student will able to understand and 

communicate by using English language about Personal information, Family, buying stuff. 

Using English for traveling and using English at working at basic level, student able to 

explain personal desire, able to communicate with English language naturally. 

 

9000136 ภาษาองักฤษเพือการประยุกต์ใช้                                             (2-2-5) 

English for Application 

ภาษาองักฤษเพือการเสริมสร้างและพฒันาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบคน้จาก

สิงพิมพ์  และสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทังสามารถใช้

ภาษาองักฤษได้ในบริบททีหลากหลาย  ทงัทีสอดคล้องและแตกต่างกนัทางศิลปะและ

วฒันธรรม 

 Improving the Student’s English skills. Student will able to communicate about 

work cooperation, able to talk with other people in society, explain the personal interests with 

English language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to 

explain personal reason and belief to other people correctly. 
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รหสัวิชา                       ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000137 ภาษาองักฤษสําหรับทักษะการทํางาน                      3(2-2-5) 

                    English for Working Skills 

 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซบัซ้อน ทงั

ในส่วนของขอ้เท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และความสนใจของตน  

พูดคุยไดอ้ยา่งคล่องแคล่วกบัเจา้ของภาษา และเขียนภาษาองักฤษในบริบททีหลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use difficult 

sentences both the truth and feelings related to careers and personal interests, able to 

communicate with native speaker fluently, able to write English language in many 

situations correctly. 

 

9000138 ภาษาจีนสําหรับชีวติประจําวนั  3(2-2-5) 

 Chinese for Daily Life 

   การพฒันาทกัษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจประโยคภาษาจีนทีตอ้ง

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็นกิจวตัรประจาํวนั 

การแนะนําตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยู่อาศยั คนทีรู้จกัและ

สิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาจีนในระดบัพนืฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the Chinese 

language use in daily life. Able to explain the truth that happens in daily life, explain routine, 

and able to introduce others, student able to make question and answer personal details such 

as Address, person, personal belongings, able to responds Chinese language at basic level. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000139 ภาษาจีนเพือการสือสาร   3(2-2-5) 

 Chinese for Communication 

   การพฒันาทกัษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและสือสารประโยค

ภาษาจีนในเรืองทีเกียวกบัเรืองส่วนตวั ครอบครัว การซือสินคา้ การเดินทางและการทาํงาน

เบืองต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้ค่อนข้างเป็น

ธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to understand and 

communicate by using Chinese language about Personal information, Family, shopping, using 

Chinese for traveling and using Chinese for working at basic level, student able to explain 

personal desire, able to respond with Chinese language naturally.  

 

9000140 ภาษาจีนเพือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Chinese for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและสือสารในเรืองที

เกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารในเรืองที

ตนเองสนใจ เล่าเรืองเกียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to communicate about 

work cooperation, able to talk with other people in society, explain personal interests with 

Chinese language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to 

explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000141 ภาษาจีนสําหรับทักษะการทํางาน                                               (2-2-5) 

 Chinese for Working Skills 

    การพฒันาทกัษะภาษาจีนโดยเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซบัซอ้น ทงัใน

ส่วนของขอ้เทจ็จริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และความสนใจของตน  

พูดคุยไดอ้ยา่งคล่องแคล่วกบัเจา้ของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบททีหลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use difficult sentences 

both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, able to communicate 

with native speaker fluently, able to write Chinese language in many situations correctly. 

 

9000142 ภาษาญปีุ่ นสําหรับชีวติประจําวัน     3(2-2-5) 

 Japanese for Daily Life 

  การพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจประโยคภาษาญีปุ่นที

ต้องใช้ในชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็นกิจวตัร

ประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั คนที

รู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาญีปุ่นในระดบัพนืฐาน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand the Japanese 

language for daily life. Able to explain the truth that happens in daily life, explain routine, and 

able to introduce themselves and introduce others, student able to make question and answer 

personal details such as Address, person, personal belongings, able to communicate Japanese 

language at basic level. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000143 ภาษาญปีุ่ นเพอืการสือสาร     3(2-2-5) 

 Japanese for Communication  

  การพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารประโยค

ภาษาญีปุ่นในเรืองทีเกียวกับเรืองส่วนตวั ครอบครัว การซือสินค้า การเดินทางและการ

ทาํงานเบืองตน้ อธิบายความตอ้งการของตนเอง สามารถโตต้อบภาษาญีปุ่นไดค่้อนขา้งเป็น

ธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 

communicate by using Japanese language about Personal information, Family, shopping. 

Using Japanese for traveling and using Japanese for working as basic level, student able to 

explain personal desire, able to communicate with Japanese language naturally. 

 

9000144 ภาษาญปีุ่ นเพอืการประยุกต์ใช้                                                (2-2-5) 

 Japanese for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารในเรืองที

เกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารในเรืองที

ตนเองสนใจ  เล่าเรืองเกียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to communicate about 

works cooperation, able to talk with other people in society, explain the personal interests 

with Japanese language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goals 

and able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000145 ภาษาญปีุ่ นสําหรับทกัษะการทาํงาน                                            (2-2-5) 

 Japanese for Working Skills 

  การพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซับซ้อน ทงั

ในส่วนของขอ้เทจ็จริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และ 

 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญีปุ่นใน

บริบททีหลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use difficult sentences 

both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, able to communicate 

with native speaker fluently, able to write Japanese language in many situations correctly. 

 

9000146 ภาษาเกาหลสํีาหรับชีวติประจําวนั     3(2-2-5) 

 Korean for Daily Life 

  การพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจประโยคภาษาเกาหลี

ทีต้องใช้ในชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็นกิจวตัร

ประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั คนที

รู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาเกาหลีในระดบัพืนฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The Korean language 

use in daily life able to explain the truth that happens in daily life, explain routines, and able to 

introduce themselves and introduce others. Student able to make question and personal details 

such as Address, person, personal belongings, able to communicate with Korean language at 

basic level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000147 ภาษาเกาหลเีพือการสือสาร     3(2-2-5) 

 Korean for Communication 

  การพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารประโยค

ภาษาเกาหลีในเรืองทีเกียวกบัเรืองส่วนตวั ครอบครัว การซือสินคา้ การเดินทางและการ

ทาํงานเบืองตน้ อธิบายความตอ้งการของตนเอง สามารถโตต้อบภาษาเกาหลีได้ค่อนขา้ง

เป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to understand and 

communicate by using Korean language about Personal information, Family, shopping. Using 

Korean for traveling and using Korean for working at basic level, student able to explain 

personal desire, able to communicate with Korean language naturally. 

 

9000148 ภาษาเกาหลเีพือการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 

 Korean for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารในเรืองที

เกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารในเรืองที

ตนเองสนใจ เล่าเรืองเกียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to communicate about 

works cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal interests 

with Korean language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goals and 

able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000149 ภาษาเกาหลสํีาหรับทักษะการทาํงาน                                          (2-2-5) 

 Korean for Working Skills 

  การพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซบัซ้อน ทงั

ในส่วนของขอ้เท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และความสนใจของตน 

พูดคุยไดอ้ย่างคล่องแคล่วกบัเจา้ของภาษา และเขียนภาษาเกาหลีในบริบททีหลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use difficult sentences 

both the truth and feelings related to careers and personal interests, able to communicate with 

native speaker fluently, able to write Korean language in many situations correctly. 

 

9000150 ภาษาอนิโดนีเซียสําหรับชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Daily Life 

  การพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจประโยคภาษา

อินโดนีเซียทีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็น

กิจวตัรประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั 

คนทีรู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาอินโดนีเซียในระดบัพนืฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will understand The 

Indonesian language for use in daily life able to explain the truth that happens in daily 

life, explain routine, and able to introduce themselves and introduce others, student able 

to make question and personal details such as Address, person, personal belongings, able 

to communicate with Indonesian language in basic level. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000151 ภาษาอนิโดนีเซียเพือการสือสาร                                                (2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Communication 

  การพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและสือสาร

ประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรืองทีเกียวกับเรืองส่วนตัว ครอบครัว การซือสินค้า การ

เดินทางและการทาํงานเบืองตน้ อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษา

อินโดนีเซียไดค้่อนขา้งเป็นธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to understand and 

communicate by using Indonesian language about Personal information, Family, shopping. 

Using Indonesian for traveling and using Indonesian for working at basic level, student able to 

explain personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 

9000152 ภาษาอนิโดนีเซียเพือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารใน

เรืองทีเกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารใน

เรืองทีตนเองสนใจ เล่าเรืองเกียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง 

อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able to communicate 

about works cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal 

interests with Indonesian language, able to tell about life’s experiences, condition, personal 

goal and able to explain personal reason and belief to other people correctly. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000153 ภาษาอนิโดนีเซียสําหรับทกัษะการทํางาน                                     (2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู ้เรียนสามารถสือสารภาษาที

ซับซ้อน ทงัในส่วนของขอ้เท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และความ

สนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจา้ของภาษา และเขียนภาษาอินโดนีเซียใน

บริบททีหลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to communicate 

about works cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal 

interested with Indonesian language, able to tell about life’s experiences, conditions, 

personal goals and able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000154 ภาษามาเลเซียสําหรับชีวติประจําวัน   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Daily Life 

  การพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

มาเลเซียทีตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็น

กิจวตัรประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั 

คนทีรู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษามาเลเซียในระดบัพืนฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will understand The 

Malaysian language for use in daily life able to explain the truth that happens in daily life, 

explain routines, and able to introduce themselves and introduce others, student able to make 

question and personal details such as Address, person, personal belongings, able to responds 

the communicate with Malaysian language at basic level.  
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000155 ภาษามาเลเซียเพือการสือสาร   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจและสือสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรืองทีเกียวกบัเรืองส่วนตวั ครอบครัว การซือสินคา้ การเดินทาง

และการทาํงานเบืองตน้ อธิบายความตอ้งการของตนเอง สามารถโตต้อบภาษามาเลเซียได้

ค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student will be able to 

understand and communicate by using Malaysian language about Personal information, 

Family, shopping, using Malaysian for traveling and using Malaysian for working at 

basic level, student able to explain personal desire, able to communicate with Malaysian 

language naturally. 

 

9000156 ภาษามาเลเซียเพือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารในเรือง

ทีเกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารในเรือง

ทีตนเองสนใจ  เล่าเรืองเกียวกบัประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to communicate 

about works cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal 

interests with Malaysian language, able to tell about life’s experiences, condition, personal 

goal and able to explain personal reason and belief to other people correctly.  
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000157 ภาษามาเลเซียสําหรับทักษะการทํางาน                                       (2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Working Skills 

  การพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซับซ้อน 

ทงัในส่วนของขอ้เท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกบัอาชีพ และความสนใจของ

ตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษามาเลเซียในบริบทที

หลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use difficult 

sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, able to 

communicate with native speaker fluently, able to write Malaysian language in many 

situations correctly. 

 

9000158 ภาษาพม่าสําหรับชีวติประจําวนั   3(2-2-5) 

 Burmese for Daily Life 

  การพฒันาทกัษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจประโยคภาษาพม่าที

ต้องใช้ในชีวิตประจาํวนั การอธิบายสิงทีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิงทีเป็นกิจวตัร

ประจาํวนั การแนะนาํตนเองและผูอื้น การถามตอบเกียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ทีอยูอ่าศยั คนที

รู้จกัและสิงของทีตนมี การโตต้อบดว้ยภาษาพม่าในระดบัพนืฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will understand The 

Burmese language for use in daily life, able to explain the truth that happens in daily life, 

explain the routine, and able to introduce themselves and introduce others, student able to 

make question and answer personal details such as address, person, personal belongings, able 

to responds the communicate with Burmese language in basic level. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000159 ภาษาพม่าเพือการสือสาร   3(2-2-5) 

 Burmese for Communication 

  การพฒันาทกัษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจและสือสารประโยค

ภาษาพม่าในเรืองทีเกียวกับเรืองส่วนตวั ครอบครัว การซือสินค้า การเดินทางและการ

ทาํงานเบืองตน้ อธิบายความตอ้งการของตนเอง สามารถโตต้อบภาษาพม่าไดค้่อนขา้งเป็น

ธรรมชาติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be able to 

understand and communicate by using Burmese language about Personal information, 

Family, Shopping, using Burmese for traveling and using Burmese for working at basic level, 

student able to explain personal desire, able to communicate with Indonesian language 

naturally. 

 

9000160 ภาษาพม่าเพือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Burmese for Application 

  การพฒันาทกัษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและสือสารในเรืองที

เกียวกบัการติดต่อกบับุคคลในสายงานและบุคคลอืน ๆ ในสังคม สามารถสือสารในเรืองที

ตนเองสนใจ เล่าเรืองเกียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to communicate 

about work cooperate, able to talk with other people in society, can explain the personal 

interested with Burmese language, able to tell about life’s experiences, condition, 

personal goal and able to explain personal reason and belief to other people correctly. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000161 ภาษาพม่าสําหรับทักษะการทํางาน                                             (2-2-5) 

 Burmese for Working Skills 

   การพฒันาทกัษะภาษาพม่าโดยเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถสือสารภาษาทีซบัซ้อน ทงัใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกทีเกียวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน 

พูดคุยไดอ้ย่างคล่องแคล่วกบัเจา้ของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบททีหลากหลายได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to use difficult 

sentences both the truth and feelings that relate to careers and personal interests, able to 

communicate with native speaker fluently, able to write Burmese language in many 

situations correctly. 

 

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000205 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน     3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development 

  พฤติกรรมของมนุษย ์องค์ประกอบและปัจจยัพืนฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ  

และการพฒันาตน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การพฒันาพฤติกรรม                   การทาํงาน

เป็นทีมการเป็นผูน้าํ ผูต้าม การดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข                          ความรับผิดชอบ

ต่อบทบาทหนา้ทีทงัต่อตนเองและผูอื้น 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s behavior, 

personalities, human’s relationship making, working behavior development, teamwork study, 

learn how to be good leader and good follower, learn how to live in society peacefully, make 

self-responsibility and social responsibility. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000206 ความจริงของชีวติ     3(3-0-6) 

  Meaning of Life 

  ค วาม ห ม ายแ ล ะ ค วาม สํ าคัญ ข อ งชี วิต  ก ารดํารง ชี วิตใน สั งค ม ปั จ จุบัน 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงในหลัก 

ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม

ตามหลกัศาสนธรรม ชีวติทีมีสันติสุข และสังคมทีมีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in current society and 

world in sciences and information technologies generation, learn how to use the truth and 

religious doctrine to solved life and society’s problems. Grow virtues and morals and study 

religious teaching to learn how to have a peaceful life. 

 

9000207 สารสนเทศเพือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 

  Information for Study Skills   

  ความหมาย ประเภท และความสําคัญ ของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ในการศึกษาคน้ควา้ภายในสถาบนัการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอืนๆ                       การรู้

สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์               และประเมิน

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนาํเสนอสารสนเทศตามรูปแบบ                   และขนัตอนทีเป็น

มาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study about 

information’s resources inside and outside university, know how to use information, 

finding information from resources, collect, analyze and evaluate information. Arrange 

and present information in correct order and standard. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000208  สุนทรียภาพของชีวติ     3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

  ความหมาย และความสาํคญัของสุนทรียภาพ การรับรู้ การจาํแนก                 ความ

งาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลือนไหว จาก

ประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และไดม้าซึงความซาบซึง                ทาง

สุนทรียภาพ สามารถประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the acknowledgement of 

Aesthetic and study the beauty of arts. Able to classify Arts by listening, watching and 

performing from experiences, learn how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting 

Aesthetic from arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 

 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-อ) 

9000304 ชีวติและเศรษฐกจิพอเพยีง     3(2-2-5) 

Life and Sufficiency Economy 

ค ว า ม เป็ น ม า  ค ว า ม ห ม า ย  ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง                          

การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน                  

การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               

ตามแนวพระราชดาํริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดาํริกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง การประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม                   

การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บา้น      

เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบในทอ้งถิน 

                               Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy able to use the 

philosophy of sufficiency for personal, family and society purposes. Study how to 

live by using philosophy of sufficiency economy to be the guideline of life, study the 

new theories from royal thought along with Philosophy of sufficiency economy, 

able to integrate the sufficiency economy with agriculture, industry and use to 

develop the society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn 

from case study as sufficiency economy village in society.  
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 

องค์ความรู้เกียวกบัเมืองนครศรีธรรมราช ดา้นกายภาพและสิงแวดล้อม 

พฒันาการทางประวติัศาสตร์ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สถานทีและบุคคลสําคญั 

การอนุ รักษ์ว ัฒ นธรรมท้องถิน  ประเพ ณี  ศาสนธรรม สืบสานโครงการ                       

อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ ปฏิบติัการกรณีศึกษาเชิงพืนที 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study about the 

physical of province, environment of province, and history of province. Study the 

Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about places and important 

persons of Nakhon Si Thammarat learn how to conserve the Local culture, 

traditions, religious and belief. Study the royal project in Nakhon Si Thammarat and 

do fieldwork at case study places in Nakhon Si Thammarat. 

 

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

ASEAN Studies 

บ ริบ ทท างภู มิศาสตร์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ  ประว ัติศาสตร์ และ                   

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การรวม 

กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วฒันธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study about the 

history of South-east Asia, study about Culture, traditions in different countries 

in South-east Asia. Study the history of Association of Southeast Asia Nations 

in politics, economy, society and culture. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000307 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 

การเรียนรู้หลกัการพืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ

ปฏิบติั       

Study about meaning of democracy and law. Understand the meaning 

and duty of Civilians under the Democracy System, Develop the student to 

become a good civilian under democracy system and have good responsibility 

to society by practicing. 

 

9000308 พลวตัของสังคมโลก 3(3-0-6) 

Dynamics of Global Society  

ววิฒันาการของสังคมมนุษยด์า้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์

โลกปัจจุบัน โลกาภิวตัน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลียนแปลงของ

สังคมไทย          และสังคมโลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, Social, 

Current events, Globalization, International organization and learn how to adopt life 

to global status. Study the change of Thailand and Global Society. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000309 การจัดการเพือชีวิต    3(3-0-6) 

Management for Life 

เศรษฐกิจกบัการดาํเนินชีวิต การรู้จกัตนเองการกาํหนดเป้าหมายของชีวิต               

การพฒันาตนเองสู่ความสําเร็จ การพฒันาภาวะผูน้าํ การวางแผนและการจดัการ

เกียวกบัการเงิน การบริหารความมงัคงั ความมงัคงัและความรับผดิชอบตอ่สังคม 

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study how to 

make a target of life, develop successful life. Study leadership development. 

Planning and management of finances, manage wealth with social responsibility. 

 

4. กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000403 พืชพรรณเพือชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 

          พืชพรรณและความสัมพนัธ์ของพืชพรรณกบัสรรพสิงต่าง ๆ จากภูเขา สู่

ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณทีมีต่อชีวิตมนุษย์ การจดัการทรัพยากร 

ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ                  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ

สังเกตดว้ยประสาทสัมผสัทงัห้า การวางแผน การคิดทีเป็นระบบการทาํงานเป็น

ทีม การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบติัการภาคสนาม การวิเคราะห์ 

สรุปองคค์วามรู้และนาํเสนอผลการศึกษาทีมีสาระทางวชิาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. forest, 

mountain and sea. Study the value and property of plants. Learn how to manage 

the resources following the Royal’s plant and herbal reservation project of 

Princess Sirindhorn. Practice and learning with five senses (sight, hearing, taste, 

smell, touch) .  Study about how to make plan, exchanges thinking, learn 

teamwork and preparing for teamwork. Analyze and summarize the knowledge 

from learning and present with knowledge and joy. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000406 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology for Life 

เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์     

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสือสารข้อมูล การ

แสวงหาความรู้ ระบบสารสนเทศ ความมันคงของข้อมูลและสารสนเทศ 

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เพือนํามาปรับใช้ประโยชน์ในการ

ดํารงชีวิตประจําว ัน                   อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 Study about Information technology that influences daily life. Learn how 

to use Information technologies, Computer system, data transfer, searching for 

Information and searching for knowledge. Able to use Information system. Study 

about stability of Information technology, study about the future of Information 

technology to use in daily life proficiently. Have ethics in using Information 

technology and study about the laws of Information technology. 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การ

วิเคราะห์ ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการ

ตดัสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการ

แกปั้ญหาชีวิตประจาํวนั 

Principles and implications of human thinking. Creativity information 

analysis Logic and reasoning decision process. The process of seeking scientific 

knowledge and application in solve problems in every life. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000408 การพฒันาคุณภาพชีวติและสิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

Development of Quality of Life and Environment  

ความสําคัญ ของการพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิตและสิ งแวดล้อม ปัญ ห า                     

ด้านสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสิงแวดลอ้ม ทกัษะกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิต                   

และสิงแวดล้อม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการสิงแวดล้อมชุมชน 

การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถินเพือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 

Study about the importance of quality of life and environment 

development. Study nature and environment that influences life quality. Study the 

way to develop the quality of life and environment. Study about environment 

development process. Study about natural resources development. Society 

development. Supporting the local wisdom for life’s quality. Learn how to reserve 

the natural resources for the long term. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000409 การเกษตรในชีวติประจําวนั   3(2-2-5) 

                   Agriculture for Daily Life 

                               ความสําคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 

                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการทําการเกษตรของไทย หลักพืนฐาน 

                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพือสุขภาพจากการ 

                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  

                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจาํแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพือ 

                  สุขภาพ  การตรวจสอบส ารปนเปือน เพื อใช้ในชีวิตป ระจําว ัน  การวิเค ราะห์ 

                  สถานการณ์ และการตลาดสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 

                               Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture situation, 

ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. Study about Thai’s 

Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, Fishing and processing 

Agriculture’s products. Learn how to make food from agriculture’s products. 

Study about safety and security of agriculture in real fieldwork. Learn how to 

process agriculture product.  Classify agriculture products. Learn basic contaminant 

testing in agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 

situation in present agriculture market. 
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รหสัวิชา                        ชือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Health  Management 

การบริหารจดัการสุขภาพเพือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทงัทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผูน้าํทาง

ปัญญาดว้ยสุขภาพ สิทธิหนา้ทีในการดาํรงชีวิต ในสิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม            

ที เอือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพทีพบบ่อย ความเชือผิด 

พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ ภยัทางเพศและอนามยั

เจริญพันธ์ุ การออกกําลังกายและนันทนาการเพือสุขภาพ การบริหารจดัการ

อารมณ์ความเครียดในภาวะวิกฤต การพฒันาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผูบ้ริโภค 

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที  ต่อการบริหารจดัการ

สุขภาพแบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วยั

ผูสู้งอายแุบบพงึพาตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health both physical 

and mental. Able to manage the expression and thought. Able to use the knowledge 

from course to adopt well-balanced daily life. Student should be brilliant along with 

good health. Know how to live in healthy society. Study about rights and duty in 

environment that influences health. Study about health’s problems, 

misunderstanding of health care, bad behavior for health, how to prevent bad health. 

Health’s information and sexual problems. Study about sports and recreation for 

good health. Learn how to manage emotion and stress in crisis situation. 

Development of personality. Study Rights of Consumers, duty of Thai people in 

21th century. In Health management of self, family and society. Preparing to get old 

with self-care. 
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หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

. วชิาชีพครู 

         1.1 สาระวิชาชีพครู  หน่วยกติ 

รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1001103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 

       ประพฤติ ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมนัพฒันาผูเ้รียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที

เข้มแข็ง ดาํรงตนให้เป็นทีเคารพศรัทธาของผูเ้รียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับ

ครู สภาพการณ์การพฒันาวิชาชีพครู  โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทีเน้นประสบการณ์ 

กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นครูทีดี  มีความรอบรู้ ทนัสมยั และทนัต่อการเปลียนแปลง 

        Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to develop 

learners with teacher dispositions, be a role model, manifested through teacher’s 

virtue, moral principle, and strong citizen. Perform oneself to be respected and 

trusted by learners and community members. Analyze, synthesize, integrate 

knowledge related to teacher’s values, virtue, moral principles, code of ethics, 

dispositions, and related laws. Implement experiential learning, case studies, 

reflective thinking to apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, 

up to date, and keep up with the changes. 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 

       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพือ

พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพฒันาทอ้งถิน บูรณาการองค์ความรู้

ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการคุณภาพของ

สถานศึกษา ในการทาํความเขา้ใจบริบทการจดัการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดบั

การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวตักรรมการดาํเนินการเกียวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาทีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท

การศึกษา ฝึกปฏิบติัดาํเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจดัการ

เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและกฎหมายทีเกียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี มีความรอบรู้ และทนัสมยัตอ่ความเปลียนแปลง 

        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, plans, and 

projects for education quality improvement in school and regional development. 

Integrate knowledge related to educational administration and information system 

for quality management in school to understand the context of school management 

regarding to levels and types of education. Design implementing innovation of 

quality assurance in keeping with the school levels and types of education. 

Practice conducting quality assurance and learning management activities by 

manipulating principles, ideas, theories regulations, and related laws. Apply 

reflective thinking for self-development to be a good teacher, intellectual, up to 

date and keep up with the changes.          
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1021102 การพฒันาหลกัสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       

          ออกแบบ พัฒนา นําหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

หลกัสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ทีสอดคลอ้งกบับริบทสถานศึกษา

และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร พืนฐาน

ทางปรัชญาการศึกษา จิตวทิยา สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลย ี เพอืใหม้ีทกัษะใน

การสร้าง การใช ้และการประเมินหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน 

ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสูตร ใชก้ารสะทอ้นคิดเพือนาํไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูทีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลียนแปลง 

          Design, develop, implement and evaluate school-based curriculum, subject 

curriculum according to major subject’s nature by applying curriculum 

development principles, theories, educational philosophy, psychology, society, 

culture, and technology to promote curriculum development, implementation and 

evaluation skills. Analyze Basic Education Curriculum, problems and trends in 

curriculum development. Apply reflective thinking for self-development to be a 

good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1022306 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                               

          วางแผนและจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกทีสามารถพฒันาผูเ้รียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวตักร สร้างแรงบนัดาลใจผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้

และสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพือพฒันาทกัษะในศตวรรษที ของผูเ้รียน จดักิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ทีตระหนักถึงสุขภาวะของผู ้เรียน โดยบูรณาการความรู้

เนือหาวชิา หลกัสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการเรียนรู้ สือและ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การ

จดัการเรียนรู้ทีบูรณาการเนือหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การพฒันาผูเ้รียน

ด้วยการชีแนะ ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการทีเหมาะสมกบัธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

ทดลองจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาทีมีบริบทแตกต่างกนั  ใชก้ารสะทอ้นคิดเพือให้

มีทกัษะและความสามารถในการออกแบบและจดัการเรียนรู้ สามารถนาํการสะทอ้น

คิดไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี มีความรอบรู้ และทนัสมยั

ต่อความเปลียนแปลง 

          Plan and manage learning according to major subject nature that can 

develop learner to be intellectual and innovator ship. Inspire learner to be 

knowledge seeker.  Create learning management innovations that compatible to 

context and learner individual differences to promote 21st century skills. Conduct 

activities and create learning atmosphere that aware of learners’ well-being by 

integrating content knowledge  curriculum, teaching pedagogy, digital technology 

in learning  management, learning materials and resources, learning theories, and 

Brain based learning. Provide learning management that integrate content and 

language, inclusive education, and teacher coaching. Design integrated lesson 

plans according to major subject. Practice learning management skills via micro 

teaching and in various school context. Apply reflective thinking for promoting 

learning design and management skills and self-development to be a good teacher, 

intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารการศึกษาและการเรียนรู้   3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication and 

Learning 

          ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพือพัฒนาผู ้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวตักร ที

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ผูเ้รียนทีมีความ

ต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที เกียวข้องกับ

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

กฎหมายทีเกียวขอ้ง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  เพือให้สามารถเลือก 

และประยุกต์ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารการศึกษาและ

การจดัการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาและใชก้ารสะทอ้นคิดไปประยุกตใ์ช้ในการพฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี มี

ความรอบรู้ และทนัสมยัต่อความเปลียนแปลง 

          Apply digital technology in designing learning management according to 

major subject in order to develop learners to be intellectual, and innovator ship 

that compatible to context and individual differences and learners with special 

needs.  Analyze related principles, concepts, and theories of innovation and 

information technology for educational communication and learning, related laws, 

code of ethics in using digital technology. Be able to choose and apply innovation 

and information technology for educational communication and learning, and 

effective learning management without violating intellectual and property. Apply 

reflective thinking for promoting learning design and management skills and self-

development to be a good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the 

changes. 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1042109 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 

          วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัลกัษณะของสาระสําคญัในเรืองทีประเมิน บริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ผูเ้รียนทีมีความต้องการจาํเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ

ประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  โดย

ใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการวดัและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ

ออกแบบและสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล การให้ขอ้มูลป้อนกลบัทีส่งเสริม

การเรียนรู้ของผูเ้รียน แนวทางการใช้ผลการวดัและประเมินผลผูเ้รียนในปรับปรุง

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพือให้สามารถวดัและประเมินผลเพือพัฒนาผูเ้รียน

อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนกัวดัผล 

และใช้การสะทอ้นคิดไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี มีความ

รอบรู้ และทนัสมยัตอ่ความเปลียนแปลง 

          Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate 

to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with 

special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 

development of learning management under the concepts and theories of 

measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 

instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of 

using measurement and evaluation result in learner development, proper and 

creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-

development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1043415 

 

การวจิัยเพอืพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 

Research for  Learning Development  

          วิจยั แก้ปัญหาเพือพฒันาผูเ้รียน สร้างนวตักรรมเพือพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนทีสอดคล้องกบัธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลของผูเ้รียน ผูเ้รียนทีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการศึกษา วเิคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการในการพัฒนาของผู ้เรียนในชันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย

ประยุกต์ใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจยั จรรยาบรรณของนกัวิจยั การสร้าง

และหาคุณภาพเครืองมือวิจยั ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างนวตักรรมใน

การวิจยัเพือแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน นวตักรรมทีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

เพอืให้สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียน 

และใชก้ารสะทอ้นคิดไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี  มีความ

รอบรู้ และทนัสมยัตอ่ความเปลียนแปลง 

          Research, solve problems to develop learners. Create innovation to develop 

learners’ learning in accordance with major subject, context, and individual 

differences of learners, and learners with special needs by studying, analyzing 

problem and learners’ needs in classrooms. Design research by applying research 

principals, concepts, theories, and researchers’ code of ethics. Construct and 

validate research instrumentation. Apply digital technologies to create research 

innovation for solving problems and developing learners that compatible to 

community context in order to implement research results for developing learning 

management and learners. Apply reflective thinking for self-development to be a 

good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1051106 จิตวทิยาสําหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

          วิเคราะห์ แกปั้ญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการจดัการเรียนรู้

เพือพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพและช่วงวยั  ผูเ้รียนทีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ โดย

ใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา

ให้คาํปรึกษา ทกัษะสมองเพือการเรียนรู้  การส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนตามช่วงวยั เด็กทีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ แนวทางการให้คาํแนะนาํกบั

ผูป้กครองเกียวกบัการส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน การศึกษารายกรณี การสะทอ้น

คิด เพือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตาม

ศกัยภาพ มุ่งมนัพฒันาผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูป้กครองและผูเ้กียวขอ้ง

เพือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู ้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพือนําไป

ประยุกตใ์ช้ในการพฒันาตนเองในการเป็นครูทีดี  มีความรอบรู้ ทนัสมยั และทนัต่อ

การเปลียนแปลง 

          Analyze and Solve problems. Apply psychology to learning and teaching 

management according to students’ age and potential. Manage learning and teaching 

for special students. Apply principles, ideas, and theories of development 

psychology, educational psychology, psychology of learning and brain skills to 

encourage learning. Guideline for giving advice for parents about learning 

development encouragement. Using case studies and reflection to design learning 

method according to individual potential. Be persistent in students’ development with 

teacher disposition. Can report the development result systematically and reflect the 

result to the parents and the stakeholders to make collaboration in the development. 

Use reflection to develop themselves in the roles of teacher 
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รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1131503 ภาษาไทยเพือการสือสารสําหรับครู                                             ( -2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 

          วิเคราะห์แนวคิดวาทวทิยาสาํหรับครู หลกัการและวิธีการใชภ้าษาไทยเพอืการ

สือสารและการสอน ฝึกปฏิบติัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 

ทงัการสือสารแบบเผชิญหน้า การสือสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสือสารด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบติัการใช้ภาษาไทยเพือการสอน ทงัการสอนในชนั

เรียน และการสอนผ่านสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฝึกการใช้ภาษา

และวฒันธรรมเพือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติและออกแบบการจดัการเรียนรู้ทกัษะ

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพือพฒันาผูเ้รียน และสืบคน้

สารนิเทศเพอืพฒันาตนใหร้อบรู้ ทนัสมยั และทนัต่อการเปลียนแปลง 

          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai language for 

communication and teaching. Practice using Thai language in various skills, i.e. 

listening, speaking, writing, and sign language with various communication 

situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect communication (using available 

technological means).  Practice using Thai language for teaching and 

communication in a regular classroom setting and via information and 

communication technology. Practice using Thai language and culture for a 

peaceful life society. Be able to design learning management for developing 

students’ skills in Thai language i.e. listening, speaking, writing, and sign 

language.  Search and apply information for self-development to know broadly, be 

up-to-date, and keep up with changes. 
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 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกติ 

รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                              1(45)         

Professional Practicum I 

          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูทีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าทีครูผูส้อนและครูประจาํ

ชนัในสถานศึกษา  เขา้ใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกบัผูป้กครองในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเพือใช้ในการพฒันา ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

รวมทังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี

ดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพือพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ

ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทังในและนอกสถานศึกษา ผ่าน

กระ บ วนก ารสั ง เก ต แล ะวิ เค ราะห์ ก ารป ฏิ บัติห น้ าที ค รู  ถ อดบ ท เรียน จาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการ

เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม

แลกเปลียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพือนําไปใช้ในการ

พฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ ทนัสมยัและทนัต่อการเปลียนแปลง 

          Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 

teaching profession, identify profession code of ethics. Acknowledge roles and duties of 

teacher and classroom teacher in school. Understand community context and coordinate 

with parents to collect the data for providing care, assistance, and development to 

learners’ desired characteristics. Provide well-organized report of learner development 

in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and 

curriculum development for developing learners according to their potentials. Conclude 

guidelines and teacher profession development activity characteristics both inside and 

outside educational institutions through teacher performance observing and analyzing 

process. Conclude the lesson learned from educational institution learning experience, 

synthesize body of knowledge and apply school based learning result in after action 

review (AAR) individually as well as share and learn under the context of professional 

learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and keep up 

with changes. 
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รหสัวิชา 

1023836 

                           ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

ฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพ 2                                                              1(45) 

Professional practicum II 

          ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพ  ปฏิบติังานผูช่้วยครูร่วมกบัครูพีเลียงโดยการวางแผนออกแบบเนือหาสาระ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สือและเทคโนโลยี การวดัและประเมินผลตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที

สอดคล้องกบัสถานศึกษาแต่ละระดบั บริหารจดัการเรียนรู้ทีมีคุณภาพและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกบัผูป้กครองในการ

พฒันา ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียน ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์วเิคราะห์และนาํเสนอ

แนวทางในการพฒันาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพทีเท่าทนัต่อการเปลียนแปลง

ทงัทางดา้นศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เขา้ร่วมโครงการทีเกียวขอ้ง

กบัการส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถินและนาํผลจากการเรียนรู้

ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอ้นกลบั (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลียน

เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพือนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทนัสมยัและทนัตอ่การเปลียนแปลง 

          Be a good role model and conduct oneself according to professional code of 

ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor teacher in planning content knowledge, 

learning management activities, materials and technology, content area measurement 

and evaluation to design educational quality assurance implementation innovation that 

compatible to each level of education institution. Provide quality learning management 

and class atmosphere that encourages students to be happy in learning. Coordinate with 

parents to develop, take care, and assist students for desired characteristics.  Analyze 

and present self-development guidelines to be professional teacher that keep up with 

changes in pedagogical knowledge and content subject knowledge. Participate in culture 

and local wisdom preservation project. Apply learning result from school to evaluate 

after action review (AAR) individually, and exchange knowledge in form of 

professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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รหสัวิชา

1024809 

                           ชือและคําอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป-อ)ปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา                                                   6(270) 

Internship I  

          ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ออกแบบการจดับรรยากาศชนัเรียนทีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีความสุขจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดขนัสูง

โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัหรือนวตักรรมทางการศึกษาทีทนัสมยั ร่วมมือกบั

ผูป้กครองในการพฒันาและมุ่งมนัในการแก้ปัญหาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะทีพึง

ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที เกียวข้องกับการส่งเสริม อนุ รักษ์

วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอ้นกลบั (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพือนําไปใช้ในการพฒันาตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทนัสมยัและทนัต่อการเปลียนแปลง 

          Work in teacher duties, be a good role model with morality and conduct 

oneself according to professional code of ethics. Design classroom atmosphere 

that promote learners’ happiness. Provide learning activities that promote higher 

order thinking process by applying digital technology. Coordinate with parents in 

learner development and aspire to solve learners’ problem to meet desired 

characteristics through correct research process according to research 

methodology. Be able to reflect self-changes that occurred from attending 

activities that promote professional progress, culture, and local wisdom 

preservation project. Apply learning result from school to evaluate after action 

review (AAR) individually and share knowledge in form of professional learning 

community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and keep up 

with changes. 
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 รหสัวิชา                            ชือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1024810 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 

Internship II 

          ปฏิบติังานในหนา้ทีครู ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีผู ้เรียนมีความสุข เกิด

กระบวนการคิดขนัสูงและนาํไปสู่การเป็นนวตักร โดยออกแบบนวตักรรมทางการศึกษา

ทีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทังในและนอก

หอ้งเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาและแกปั้ญหา

ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ดว้ยกระบวนการวิจยัทีถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั 

สะทอ้นผลการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัตนเองไดอ้ย่างชดัเจนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมที

ส่งเสริมให้เกิดความกา้วหน้าทางวิชาชีพ โครงการทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม อนุรักษ์

วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอ้นกลบั (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบติั

หนา้ทีครู คุณลกัษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบติัการ

สอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัในรูปแบบชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (PLC) เพือนาํไปใช้ในการพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ ทนัสมยัและทนัต่อ

การเปลียนแปลง 

          Work in teacher duties, be a good role model with morality and conduct 

according to professional code of ethics.  Design and provide learning activities that 

promote learner happiness, higher order thinking process and innovator ship by 

designing modern educational innovations that integrated community context with 

learning activities inside and outside the classroom. Create a network of cooperation 

with parents and communities to develop and solve learners' problems to have desired 

characteristics through correct research process according to the research methodology. 

Be able to clearly reflect self-changes that occurred from participating in activities that 

promote professional progress and in culture and local wisdom conservation projects.  

Apply learning result from educational institutions to evaluate after action review 

(AAR) individually. Collect, analyze, and synthesize teacher duties practice 

competencies and teacher characteristics through conducting lesson learned from 

teaching practice and self-learning. Participate in an exchange of knowledge in the form 

of professional learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to 

date, and keep up with changes. 

 



170 

 

   2. วชิาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 

  .  วชิาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ 

รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา  2(2-0-4) 

Foundation of Physical Education Philosophy and Principles in Physical Education 

     ศึกษา ความเป็นมาและวิวฒันาการของการพลศึกษาทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด หลกัการและวตัถุประสงคข์องการพลศึกษา  และคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณสําหรับครูพลศึกษา 

      History and evolution of physical education in Thailand and abroad. Philosophy, 

concept, principle and objectives of physical education and moral, ethics for physical 

education teachers. 

1091102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวทิยาสําหรับครูพลศึกษา                                             3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology for Physical Education Teachers 

     ศึกษา ความหมายและความสําคญัของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับครูพล

ศึกษา ความรู้เบืองตน้เกียวกบัระบบโครงสร้าง รูปร่าง ลกัษณะ ตาํแหน่งทีตงั และหน้าที

การทาํงานของอวยัวะในระบบต่างๆของมนุษย ์รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกาย

วภิาคและสรีรวทิยาสาํหรับวชิาชีพพลศึกษา 

     Definition, importance of anatomy and physiology for physical education teacher. 

Fundamental of structure, shape, position, and mechanisms of how various body systems 

work, including applied knowledge of anatomy and physiology for physical education 

teachers.  
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091103 สรีรวิทยาการออกกาํลงักายสําหรับครูพลศึกษา                                                  2(1-2-3) 

Physiology of Exercises for Physical Education Teachers 

     ศึกษา โครงสร้าง หนา้ที กลไกการทาํงาน การตอบสนองทางสรีรวทิยาของระบบต่างๆ 

กระบวนการเผาผลาญพลงังานและการใช้พลงังานของร่างกาย และกลไกการปรับตวัทาง

สรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกายทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนไหวร่างกาย การออกกาํลงั

กายและการเล่นกีฬา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกกาํลังกายในการ

สอนพลศึกษา 

     Structure, mechanisms of how various body systems work. The responses of various 

systems including metabolism and energy systems and mechanisms of physiology 

adaptation of various systems. Applied knowledge of physiology of exercises for 

physical education teaching.  

1091104 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ       3(2-2-5) 

Prevention and First Aid in Injuries 

     ศึกษา ความสําคญัของการป้องกนัการบาดเจ็บ ความรู้เบืองตน้ของการบาดเจ็บ  ชนิด

และสาเหตุของการบาดเจ็บที  ปัจจยัทีมีผลต่อการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักายและเล่น

กีฬา ทฤษฎีและหลกัการในการป้องกนัการบาดเจ็บ หลกัการบาํบดัการบาดเจ็บและการ

ปฐมพยาบาล  การฟืนฟูการบาดเจบ็เพอืให้ร่างกายกลบัสู่สภาพปกติ 

     Importance of prevention in injuries. Introduction of type and cause of injuries. 

Factors affecting injuries from exercise and playing sports. Theory and principles in 

prevention injuries. Principles of therapy injuries and first aids and rehabilitation.  
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1092105 วทิยาศาสตร์การเคลือนไหวทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

Biomechanics of Physical Education 

     ศึกษา แนวคิดพืนฐานเกียวกบัวิทยาศาสตร์การเคลือนไหวของร่างกาย ความสัมพนัธ์

ของขอ้ต่อและกลา้มเนือกบัการเคลือนไหวของร่างกาย การนาํหลกัการทางกลศาสตร์ กาย

วภิาคศาสตร์ของกลา้มเนือ กระดูกและขอ้ต่อ หลกัวทิยาศาสตร์การเคลือนไหว การใชแ้รง 

การรับและการส่งแรง หลกัความสมดุลและการวิเคราะห์ลกัษณะท่าทางการเคลือนไหว

ร่างกายของมนุษย ์ รวมไปถึงการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือช่วยในการปรับปรุง

ท่าทางการเคลือนไหวตา่งๆใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในการเรียนการสอนพลศึกษา 

    Fundamental of biomechanics. Relationship between joints and muscles. Mechanics of 

muscles, bones and joints. Science of movement. Analyzing movements related to 

exercise and playing sports for improve appropriate movement for physical education 

teaching.    

1092107 การบริหารหลกัสูตรพลศึกษาในโรงเรียน         3(2-2-5) 

Administration of Physical Education Curriculum in Schools 

     ศึกษา ขอบข่าย บทบาทและหน้าทีของครูพลศึกษาในการบริหารหลกัสูตรพลศึกษาใน

โรงเรียน หลกัการจดัและการบริหารการพลศึกษาในโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้

วิชาพลศึกษาในชนัเรียน การจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน การจดัแข่งขนักีฬาระหว่าง

โรงเรียน การจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผู ้เรียนทีมีความต้องการพิ เศษ การจัดกิจกรรม

นันทนาการในโรงเรียน และการเลือกใช้และผลิตสือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางพล

ศึกษาและกีฬา 

     Scope and role of physical education teachers in administration of physical education 

curriculum in schools. Principles of administration of physical education curriculum in 

schools. Physical education in class. Sports in schools. Activity for improve special 

students. Recreation in schools. Innovation and technology in physical education and 

sports.  
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1092106 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไก 2(1-2-3) 

Motor Skill Learning and Development 

    ศึกษา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้และ       การพฒันาทกัษะกลไก 

กระบวนการเรียนรู้การปฏิบติัทกัษะและ        การพฒันาทกัษะกลไก การเจริญเติบโตของ

มนุษย์ ปัจจัยที เกียวข้องกับการเรียนรู้ การได้มาซึงทักษะกลไก การประเมินผล

ความสามารถทางกลไก การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะกลไก การสร้างแรงจูงใจและ

การใหผ้ลยอ้นกลบั การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุเพศ และ     ความหนกัของแรงกบั

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา และการฝึกซอ้มเพอืประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

     Definition, Theory principles and process of motor skill learning and development. 

Factors affecting motor skill learning and development. Evaluate motor performance.  

Practical in learning, motivation and feedback. Relationship between age, gender, and 

level of exercise and playing sports.  

1092108 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 

Testing and Enhancing of Physical Fitness 

ศึกษา ความหมาย ความสําคญัและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและ

การเลือกใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการ

ออกแบบโปรแกรมเพือปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่

ละระดบัชนั 

   Definition, importance and component of physical fitness. Testing and selection of 

physical fitness test. Enhancing of physical fitness and design program for enhance 

various students physical fitness. 

1093109 การพลศึกษาสําหรับเด็กทมีีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) 

Physical Education for Special Child 

ศึกษา ความหมาย สาเหตุ ประเภทของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ อาการของความ

บกพร่องทงัทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจดัการเรียนรู้และการเลือก

กิจกรรมพลศึกษา ใหเ้หมาะสมสาํหรับเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษในแต่ละประเภท 

Definition, cause and type of special child. Deficiency of body, mental, emotional, 

social and intelligence. Activity for various special child. 
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1093201 หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา               3(2-2-5) 

Curriculum and learning management  in physical education 

     เป้าหมาย มาตรฐาน และองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรกลุ่มสาระการจดัทาํหลกัสูตรรายวชิา

เพมิเติม การวเิคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แต่ละช่วงชนัเพือจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ และ

แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ รูปแบบและวธีิการจดัการเรียนรู้ต่างๆ ทีใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกปฏิบติัจดัการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา สือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การวดัผลการจดัการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

    Goal, standard and component of curriculum. Analyze  

1093202 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา 2(1-2-3) 

Assessment for learning in physical education 

      ศึกษา หลกัการวดัผลและประเมินผลทางพลศึกษา กระบวนการ วธีิการวดัผลและประเมินผล

ทางพลศึกษา เครืองมือและแบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทต่างๆวิธีการดาํเนินการทดสอบ การ

แปลความหมายจากผลการทดสอบ และการเลือกใชเ้ครืองมือและแบบทดสอบเพือการพฒันา

ผูเ้รียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      Principle of assessment and evaluation in physical education. Process of assessment and 

evaluation. Instruments and tests in physical education. Translation of the results of the test. 

Selection of instruments and tests for develop students.  

1093203 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(1-4-4) 

Theory  Learning  in  Physical  Education  

     ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวข้องกบัการพลศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบติัทกัษะการ

เคลือนไหว  พฒันาการเจริญเติบโตของมนุษย ์ ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการ

เคลือนไหว  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และทกัษะการเคลือนไหว 

     Theory  learning  in  physical  education. Learning process and movement practice. Growing 

of human. Factors affecting learning and movement. Assessment and evaluation in learning and 

movement. 
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1093301 การวจิัยปฏิบัติการพลศึกษาในชันเรียน 2(1-2-3) 

Researching for Physical  Education in classroom 

ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสําคญัของการวิจยัปฏิบติัการพล

ศึกษาในชนัเรียน การออกแบบการวจิยั การเลือกใชส้ถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน

การวจิยั และการสร้างและพฒันานวตักรรมทางพลศึกษาเพอืการพฒันาผูเ้รียน 

Principle, theory, process and importance of researching for physical  education in classroom. 

Research design. Statistics for analyze the data. Research writing. Innovation in physical 

education. 

1093302 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

Seminar for Physical  Education 

ศึกษา แนวคิด  หลักการ   ความหมายความสําคญัและหลกัการสัมมนา ประเภท รูปแบบและ

ขนัตอนการจดัประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจดัการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วม

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโนม้ทางพลศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์

ความรู้ทีได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชันเรียน 

พฤติกรรมของผูเ้รียนนาํเสนอในการจดัสัมมนา 

Principle, definition and importance of seminar. Type and process of seminar. Technique and 

seminar management. Trend in physical education including analyze knowledge from 

professional experience. 

1093110 

 

ภาษาองักฤษสําหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3) 

English for Physical Education Teachers  

     ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การเขียน  การพูด  ศพัท์ทางวิชาการ  ขอ้ความและข่าวสารเกียวกบั

การพลศึกษาจากสือต่าง ๆ  เช่น  เอกสารตาํรา  บทความ  คาํบรรยาย  นิตยสาร  วารสาร  รายการ

วิทยุโทรทศัน์  สืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้  ฝึกใช้ความคิดรวบยอดมาใช้เขียนบทความทางพล

ศึกษา  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและสนทนา  โตต้อบกบัผูอื้นได ้

     Listening, reading, writing, speaking, vocabulary, message and news in physical education 

from books, articles, magazines, journals television, electronic media. Writing practice the 

article. Presentation and conversation with others. 
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1091401 การเคลือนไหวพืนฐาน 2(0-4-2) 

Basics Movements  

ความหมายและความสาํคญัของการเคลือนไหวเบืองตน้ ความรู้พืนฐานเกียวกบัการ

เคลือนไหว หลกัการเคลือนไหวเบืองตน้ ทกัษะการเคลือนไหวแบบอยูก่บัที แบบ

เคลือนที แบบประกอบอุปกรณ์ และแบบประกอบจงัหวะ ประเภทของการพฒันา

ความสามารถในการเคลือนไหวตามพฒันาการของเด็ก การเรียนรู้วธีิควบคุมการ

เคลือนไหวของเด็กวยัต่างๆ 

Definition and importance of basics movement. Fundamental of basics movement. 

Principle of movement. Skills of movement. Develop of movement in various child.  

 

1091402 กรีฑา                                                           3(2-2-5) 

Track  and  Field 

    ความเป็นมาของกรีฑาประเภทลู่และลาน  ทกัษะพนืฐานการเคลือนทีและการ

เคลือนไหวของมนุษยป์ฏิบติัทกัษะ  การวงิระยะต่างๆ  การออกตวัและการเขา้เส้นชยั

ในการวงิระยะสนั  ระยะกลาง  ระยะไกล วงิขา้มรัว การรับส่งคทาวงิผลดั  ทกัษะ

กรีฑาประเภทลาน กติกาและเทคนิคการเล่น วธีิสอนกรีฑา การวดัและประเมินผล 

   History of track and field athletics. Fundamental movement skills. Start and finish 

in sprinting, middle distance, long distance, hurdle and relay. Skills in field 

athletics. Rules, technique and teaching athletics. Assessment and evaluation.  

    1091403 ว่ายนํา                                                         2(0-4-2) 

Swimming 

   ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวา่ยนาํ เทคนิคในการวา่ยนาํท่าฟรี

สไตร์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าผเีสือ การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความ

ปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาวา่ยนาํ รวมไปถึงหลกัและ

วธีิการสอนกีฬาวา่ยนาํ 

     History and benefits of swimming. Technique in swimming. Use and take care of 

equipment. Principle, rules in swimming including principle of teaching swimming. 
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 2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ 

 

รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091404 การช่วยชีวติและความปลอดภัยทางนํา 2(0-4-2) 

Aquatic Life Saving 

     ทฤษฎีของความปลอดภยัทางนาํ  ทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกนาํในลกัษณะต่าง 

ๆ  การใชอุ้ปกรณ์ช่วยการปฐมพยาบาลคนจมนาํ  การป้องกนัการกอดรัด  การแกไ้ขการ

กอดรัด  การพาผูป่้วยเขา้สู่ฝัง  การนาํผูป่้วยขึนบนบกการปฐมพยาบาลคนจมนาํ ผูไ้ดรั้บ

อุบติัเหตุ  การจดัและบริหารสระวา่ยนาํ  การนาํเอาความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

1091405  โปโลนํา 2(0-4-2) 

Water polo 

     ความเป็นมาของโปโลนาํ  กติกาการเล่นและการแข่งขนั การฝึกทกัษะพืนฐานของ

โปโลนํา  เทคนิคและวิธีการเล่น การฝึกทักษะส่วนบุคคลและการฝึกซ้อมระบบทีม 

รวมถึงพนืฐานการเป็นเจา้หนา้ทีและการตดัสิน    การทาํสนามโปโลนาํ  

1091406 เรือยาว 2(0-4-2) 

Rowing boat 

     ความเป็นมาของเรือยาว กติกาการเล่นและการแข่งขนั การฝึกทกัษะพืนฐานของเรือ

ยาว  เทคนิคและวิธีการเล่น การฝึกทกัษะส่วนบุคคลและการฝึกซ้อมระบบทีม รวมถึง

พนืฐานการเป็นเจา้หนา้ทีและการตดัสิน    การทาํสนามเรือยาว 

1091407 

 

ยมินาสติก                                                       2(0-4-2) 

Gymnastics 

      ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การฝึกทกัษะพืนฐาน

ของยมินาสติก การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและ

มารยาทในการเล่นกีฬากีฬายิมนาสติก  

1092408 

 

แบดมินตัน                                                     2(0-4-2) 

Badminton 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแบดมินตนั  ทกัษะการจบัไม ้ ทกัษะ

พืนฐานการเล่นลูกหน้ามือและหลังมือ  การตีลูกโด่ง  ลูกดาด  ลูกหยอด  ลูกตบ  การ

เสิร์ฟลูก  กติกาการเล่นประเภทเดียวและคู่  การแข่งขนัประเภทเดียวและคู่  วิธีสอน

แบดมินตนักฎ กติกาและมารยาท   
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

1093409 

 

ลลีาศ                                                         2(0-4-2) 

Sport  and  Social  Dances 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาลีลาศ การจดังานลีลาศ  จงัหวะของ

ดนตรีและเพลง  การจบัคู่  การนาํ  การพา  ลวดลายต่างๆ  ในการลีลาศจงัหวะต่างๆ การ

ใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาลีลาศ 

1093410 

 

เทเบิลเทนนิส                                                   2(0-4-2) 

Table  Tennis 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทกัษะเทเบิล

เทนนิสทกัษะต่างๆ การฝึกสาํหรับการแข่งขนัประเภทบุคคล ประเภททีม การใชแ้ละดูแล

รักษาอุปกรณ์ กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมไปถึงหลกัและ

วธีิการสอนเทเบิลเทนนิส 

1093411 

 

เทนนิส 2(0-4-2) 

Tennis 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทนนิส การฝึกทกัษะทกัษะพืนฐาน

ต่างๆ ในการเล่นเทนนิส  การจบัไม ้ การตีลูกกระดอนหน้ามือหลงัมือแบบต่างๆ  การตี

ลูกวอลเลย ์ การตบ  การตีลูกล็อบ  ลูกหยอด ลูกเสิร์ฟ  กติกาการเล่นประเภทเดียวและคู่  

การแข่งขนัประเภทเดียวและคู่  วธีิสอนเทนนิส การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ 

1091412 

 

มวยสากล 2(0-4-2) 

Boxing 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬามวยสากล การฝึกทกัษะมวยสากล 

ทกัษะการรุก ทกัษะการป้องกัน ทักษะการฝึกเพือการแข่งขัน การใช้และดูแลรักษา

อุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬามวยสากล 

1091413 

 

ยูโด 2(0-4-2) 

Judo 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายูโด การฝึกทักษะและเทคนิค

เบืองตน้  ทกัษะตีเบาะและหลกัในการล้ม  และการทุ่มแบบต่างๆ  การล็อค การแข่งขนั

และกติกาเบืองตน้ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกา

และมารยาทในการเล่นกีฬายูโด  
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091414 

 

ฟุตบอล                                                        2(0-4-2) 

Football 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะเบืองต้น  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

1091415 

 

ตะกร้อ                                                           3(2-2-5) 

Takraw 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ การฝึกทกัษะตะกร้อและ

รูปแบบการฝึกทักษะเบืองต้น และขนัสูง รวมถึงเทคนิคส่วนบุคคล เทคนิคการเล่น

ประเภททีม และการเล่นต่างๆ  เทคนิคการสอนกีฬาตะกร้อประเภทต่าง ๆ การใช้และ

ดูแลรักษาอุปกรณ์  หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา

ตะกร้อ 

1091416 

 

วอลเลย์บอล 3(2-2-5) 

Volleyball 

    ศึกษาประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะพืนฐานการเคลือนที

ในทิศทางต่าง ๆ  การฝึกทกัษะพืนฐาน และทกัษะขึนสูง การเล่นวอลเลยบ์อล  การเล่น

ลูกมือล่าง   สองมือบนและมือเดียว การเสิร์ฟ  การตบ  การสกดักนั  การฝึกการเล่นทีมรุก  

ทีมรับ  การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์  หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาการแข่งขนั 

การตดัสิน วธีิสอนวอลเลยบ์อล   

1091417 

 

บาสเกตบอล                                                    2(0-4-2) 

Basketball 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบืองตน้

การรับ ส่ง การเลียงลูก  การยิงประตู  การฝึกการเล่นทีม  การรุก  และการป้องกนัแบบ

ต่างๆ  กติกาการเล่น  การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ 

กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

1091418 

 

ซอล์ฟบอล 2(0-4-2) 

Softball 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาซอล์ฟบอล การฝึกทกัษะเบืองตน้  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาซอลฟ์บอล 

1091419 

 

แฮนด์บอล 2(0-4-2) 

Handball 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลการฝึกทกัษะเบืองต้น  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาแฮนดบ์อล 

1091420 

 

ฮอกก ี 2(0-4-2) 

Hockey 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฮอกกี การฝึกทกัษะเบืองตน้  ทกัษะ

ส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง การเลียง รับ ส่ง พุด ยิงประตู  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย  รูปแบบและระบบการเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีมแบบรับ แบบรุก การใช้และ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา

ฮอกกี 

1091421 

 

กระบีกระบอง                                                   2(0-4-2) 

Swords  and  Poles  Fighting 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกระบีกระบอง  พลองและงา้ว  ประเพณี

การแสดง  การถวายบงัคม  พิธีไหวค้รู  การขึนพรหม  การรําลดล่อ  การรําไมรํ้า  การตี

ลูกไม้  การตีแม่ไม้  การรุก   การรับ  การนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย  การใช้และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์  กติกาและระเบียบ  การแข่งขนั  

การแสดงการต่อสู้  มารยาทและความปลอดภยัในการเล่น วธีิสอนกระบีกระบอง   
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091422 มวยไทย                                                       2(0-4-2) 

Thai Boxing 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของมวยไทย การฝึกทกัษะฝึกทกัษะเบืองตน้

ของมวยไทย การชกลกัษณะ ต่างๆ  ชนัเชิงการชกและการป้องกนั  หลกัการและวิธีการ

ฝึกแม่ไมม้วยไทย การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกา

และมารยาทของมวยไทย 

1091423 

 

 การเกมและการเล่นท้องถิน 2(0-4-2) 

Folk Plays And Traditional Game 

     ศึกษา ความเป็นมาของเกมและการละเล่นทอ้งถิน  ทกัษะการเล่นและวิธีการเกมและ

การละเล่นทอ้งถิน  กฎ กติกาการเล่น  การทดสอบ  การประดิษฐ์คิดคน้อุปกรณ์ทีใชใ้น

การเล่น รวมถึงการจดักิจกรรมเกมและการละเล่นทอ้งถิน   

1091424 

 

เกมทางพลศึกษาและผูน้าํทางนนัทนาการ 2(0-4-2) 

Games and Recreation Leadership 

      ศึกษาความรู้เบืองตน้ทางปรัชญา ความจาํเป็นและความสําคญัของเกมทีมีต่อการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ความหมาย  ความมุ่งหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ 

รวมถึงความสําคญัของผูน้าํนนัทนาการ ผูน้าํชนิดต่างๆ เปรียบเทียบ  คุณลกัษณะผูน้าํกบั

ผูบ้ริหาร  ความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัผูต้าม  คุณลกัษณะของผูน้ํา

นันทนาการ  บทบาทหน้าทีของผูน้าํนันทนาการ  การดาํเนินงาน  ปัญหาทวัไปในการ

ทาํงานของผูน้าํนนัทนาการทีมกัประสบ  การฝึกปฏิบติั   

1091425 

 

 หลกันันทนาการสําหรับครูพลศึกษา 2(0-4-2) 

Principle of recreation for Physical Education Teachers 

      ศึกษาความรู้เบืองตน้ทางปรัชญา ความจาํเป็นและความสําคญัของนนัทนาการทีมีต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ความหมาย  ความมุ่งหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ 

และขอบข่ายของนนัทนาการการศึกษาเรืองเวลาวา่ง ความสําคญัและลกัษณะการใช้เวลา

ว่างของมนุษย์ ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ ความสัมพนัธ์ของนันทนาการกับ

วชิาการสาขาต่างๆ ความเขา้ใจผดิทางนนัทนาการ และปัญหานนัทนาการในประเทศไทย 

การเป็น   ผูน้าํดา้นกิจกรรมต่างๆ  ทางนนัทนาการ 
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

1091426 

 

 นันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม 2(0-4-2) 

Recreation and Camp Leadership 

      ศึกษาความสําคญัของผูน้าํนนัทนาการ ผูน้าํชนิดต่างๆ เปรียบเทียบ  คุณลกัษณะผูน้าํ

กบัผูบ้ริหาร  ความแตกตา่งและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม  คุณลกัษณะของผูน้าํ

นันทนาการ  บทบาทหน้าทีของผูน้าํนันทนาการ  การดาํเนินงาน  ปัญหาทวัไปในการ

ทาํงานของผูน้าํนนัทนาการทีมกัประสบ  การฝึกปฏิบติั  การเป็น   ผูน้าํดา้นกิจกรรมต่างๆ   

ทางนนัทนาการ  ประวติั  ความมุ่งหมายและลกัษณะของค่ายพกัแรม  ความสัมพนัธ์ของ

การอยู่ค่ายพกัแรมกบัการศึกษานอกสถานที  ชนิดของค่ายพกัแรม  ความสัมพนัธ์ของ

การอยูค่่ายพกัแรมกบัการศึกษานอกสถานที ชนิดของค่ายพกัแรม กิจกรรมทีจดัขึน การ

จดัและดาํเนินการในการอยูค่่ายพกัแรม  อุปกรณ์ การจดัโปรแกรมการวดัและประเมินผล

การ  

 อยูค่่ายพกัแรมการอยูค่่ายภาคปฏิบติั 

1093501 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีากรีฑา 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Track  and  

Field 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนักรีฑา  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้เรือง

สนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน ลําดับ

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093502 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาฟุตบอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Football 

ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัฟุตบอล  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้เรือง

สนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน ลําดับ

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   
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1093503 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาบาสเกตบอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Basketball 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบ

การจดัการจดัการแข่งขันบาสเกตบอล การวดัและการประเมินผลการจัดการแข่งขัน 

ความรู้เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใชใ้นการจดัการแข่งขนั 

ลาํดับขนัตอนพิธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทกัษะการเป็นผูต้ดัสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093504 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาวอลเลย์บอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in 

Volleyball 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัวอลเลยบ์อล การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้

เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจดัการแข่งขนั ลาํดบั

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093505 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาเซปักตะกร้อ 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Takraw 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้

เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจดัการแข่งขนั ลาํดบั

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093601 

 

หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

Scientific Principles of Sports Training 

     หลกัการและทฤษฎีพืนฐานทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการฝึกกีฬา การ

ออกกําลังกาย  เทคนิคในการฝึกซ้อมกีฬา  การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ทีมี

ประสิทธิภาพในการฝึกกีฬา  การออกแบบรูปแบบการฝึกและเครืองมือในการฝึกให้

เหมาะสมกบัลกัษณะของกีฬาแต่ละประเภท  การนาํผลการวจิยัเกียวกบัหลกัวทิยาศาสตร์

มาใชใ้นการฝึกกีฬาและออกกาํลงักาย 
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1093602 

 

จิตวทิยาการกีฬา 3(2-2-5) 

Sports psychology 

ทฤษฎี หลกัการ จิตวิทยาทีเกียวขอ้งกบัการกีฬา การใชห้ลกัจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรม

ของมนุษยที์เกียวขอ้งกบักีฬาทงัหมด และนาํหลกัจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ในความสําเร็จ

ทางการกีฬา 

1093603 

 

โภชนาการการกีฬา 3(2-2-5) 

Sports Nutrition 

      ความหมาย  ประโยชน์  ประเภทของสารอาหาร  ขบวนการย่อยและดูดดูดซึม

สารอาหาร  สารอาหารกบัระบบการสร้างพลงังานของร่างกายในการออกกาํลงักายและ

เล่นกีฬา  การประยุกต์ความรู้ดา้นโภชนาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และนกักีฬา  การฝึกกาํหนดโปรแกรมจดัตารางโภชนาการใหส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงั

กายแต่ละชนิด  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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   2. วชิาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ 

  .  วชิาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ 

รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา  2(2-0-4) 

Foundation of Physical Education Philosophy and Principles in Physical Education 

     ศึกษา ความเป็นมาและวิวฒันาการของการพลศึกษาทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด หลกัการและวตัถุประสงคข์องการพลศึกษา  และคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณสําหรับครูพลศึกษา 

      History and evolution of physical education in Thailand and abroad. Philosophy, 

concept, principle and objectives of physical education and moral, ethics for physical 

education teachers. 

1091102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวทิยาสําหรับครูพลศึกษา                                             3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology for Physical Education Teachers 

     ศึกษา ความหมายและความสําคญัของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับครูพล

ศึกษา ความรู้เบืองตน้เกียวกบัระบบโครงสร้าง รูปร่าง ลกัษณะ ตาํแหน่งทีตงั และหน้าที

การทาํงานของอวยัวะในระบบต่างๆของมนุษย ์รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกาย

วภิาคและสรีรวทิยาสาํหรับวชิาชีพพลศึกษา 

     Definition, importance of anatomy and physiology for physical education teacher. 

Fundamental of structure, shape, position, and mechanisms of how various body systems 

work, including applied knowledge of anatomy and physiology for physical education 

teachers.  
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091103 สรีรวิทยาการออกกาํลงักายสําหรับครูพลศึกษา                                                  2(1-2-3) 

Physiology of Exercises for Physical Education Teachers 

     ศึกษา โครงสร้าง หนา้ที กลไกการทาํงาน การตอบสนองทางสรีรวทิยาของระบบต่างๆ 

กระบวนการเผาผลาญพลงังานและการใช้พลงังานของร่างกาย และกลไกการปรับตวัทาง

สรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกายทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนไหวร่างกาย การออกกาํลงั

กายและการเล่นกีฬา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกกาํลังกายในการ

สอนพลศึกษา 

     Structure, mechanisms of how various body systems work. The responses of various 

systems including metabolism and energy systems and mechanisms of physiology 

adaptation of various systems. Applied knowledge of physiology of exercises for 

physical education teaching.  

1091104 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ       3(2-2-5) 

Prevention and First Aid in Injuries 

     ศึกษา ความสําคญัของการป้องกนัการบาดเจ็บ ความรู้เบืองตน้ของการบาดเจ็บ  ชนิด

และสาเหตุของการบาดเจ็บที  ปัจจยัทีมีผลต่อการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักายและเล่น

กีฬา ทฤษฎีและหลกัการในการป้องกนัการบาดเจ็บ หลกัการบาํบดัการบาดเจ็บและการ

ปฐมพยาบาล  การฟืนฟูการบาดเจบ็เพอืให้ร่างกายกลบัสู่สภาพปกติ 

     Importance of prevention in injuries. Introduction of type and cause of injuries. 

Factors affecting injuries from exercise and playing sports. Theory and principles in 

prevention injuries. Principles of therapy injuries and first aids and rehabilitation.  
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1092105 วทิยาศาสตร์การเคลือนไหวทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

Biomechanics of Physical Education 

     ศึกษา แนวคิดพืนฐานเกียวกบัวิทยาศาสตร์การเคลือนไหวของร่างกาย ความสัมพนัธ์

ของขอ้ต่อและกลา้มเนือกบัการเคลือนไหวของร่างกาย การนาํหลกัการทางกลศาสตร์ กาย

วภิาคศาสตร์ของกลา้มเนือ กระดูกและขอ้ต่อ หลกัวทิยาศาสตร์การเคลือนไหว การใชแ้รง 

การรับและการส่งแรง หลกัความสมดุลและการวิเคราะห์ลกัษณะท่าทางการเคลือนไหว

ร่างกายของมนุษย ์ รวมไปถึงการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา เพือช่วยในการปรับปรุง

ท่าทางการเคลือนไหวตา่งๆใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในการเรียนการสอนพลศึกษา 

    Fundamental of biomechanics. Relationship between joints and muscles. Mechanics of 

muscles, bones and joints. Science of movement. Analyzing movements related to 

exercise and playing sports for improve appropriate movement for physical education 

teaching.    

1092107 การบริหารหลกัสูตรพลศึกษาในโรงเรียน         3(2-2-5) 

Administration of Physical Education Curriculum in Schools 

     ศึกษา ขอบข่าย บทบาทและหน้าทีของครูพลศึกษาในการบริหารหลกัสูตรพลศึกษาใน

โรงเรียน หลกัการจดัและการบริหารการพลศึกษาในโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้

วิชาพลศึกษาในชนัเรียน การจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน การจดัแข่งขนักีฬาระหว่าง

โรงเรียน การจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผู ้เรียนทีมีความต้องการพิ เศษ การจัดกิจกรรม

นันทนาการในโรงเรียน และการเลือกใช้และผลิตสือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางพล

ศึกษาและกีฬา 

     Scope and role of physical education teachers in administration of physical education 

curriculum in schools. Principles of administration of physical education curriculum in 

schools. Physical education in class. Sports in schools. Activity for improve special 

students. Recreation in schools. Innovation and technology in physical education and 

sports.  
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1092106 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไก 2(1-2-3) 

Motor Skill Learning and Development 

    ศึกษา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้และ       การพฒันาทกัษะกลไก 

กระบวนการเรียนรู้การปฏิบติัทกัษะและ        การพฒันาทกัษะกลไก การเจริญเติบโตของ

มนุษย์ ปัจจัยที เกียวข้องกับการเรียนรู้ การได้มาซึงทักษะกลไก การประเมินผล

ความสามารถทางกลไก การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะกลไก การสร้างแรงจูงใจและ

การใหผ้ลยอ้นกลบั การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุเพศ และ     ความหนกัของแรงกบั

การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา และการฝึกซอ้มเพอืประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

     Definition, Theory principles and process of motor skill learning and development. 

Factors affecting motor skill learning and development. Evaluate motor performance.  

Practical in learning, motivation and feedback. Relationship between age, gender, and 

level of exercise and playing sports.  

1092108 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 

Testing and Enhancing of Physical Fitness 

ศึกษา ความหมาย ความสําคญัและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและ

การเลือกใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการ

ออกแบบโปรแกรมเพือปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่

ละระดบัชนั 

   Definition, importance and component of physical fitness. Testing and selection of 

physical fitness test. Enhancing of physical fitness and design program for enhance 

various students physical fitness. 

1093109 การพลศึกษาสําหรับเด็กทมีีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) 

Physical Education for Special Child 

ศึกษา ความหมาย สาเหตุ ประเภทของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ อาการของความ

บกพร่องทงัทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การจดัการเรียนรู้และการเลือก

กิจกรรมพลศึกษา ใหเ้หมาะสมสาํหรับเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษในแต่ละประเภท 

Definition, cause and type of special child. Deficiency of body, mental, emotional, 

social and intelligence. Activity for various special child. 
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1093201 หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา               3(2-2-5) 

Curriculum and learning management  in physical education 

     เป้าหมาย มาตรฐาน และองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรกลุ่มสาระการจดัทาํหลกัสูตรรายวชิา

เพมิเติม การวเิคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แต่ละช่วงชนัเพือจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ และ

แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ รูปแบบและวธีิการจดัการเรียนรู้ต่างๆ ทีใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกปฏิบติัจดัการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา สือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การวดัผลการจดัการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

    Goal, standard and component of curriculum. Analyze  

1093202 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา 2(1-2-3) 

Assessment for learning in physical education 

      ศึกษา หลกัการวดัผลและประเมินผลทางพลศึกษา กระบวนการ วธีิการวดัผลและประเมินผล

ทางพลศึกษา เครืองมือและแบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทต่างๆวิธีการดาํเนินการทดสอบ การ

แปลความหมายจากผลการทดสอบ และการเลือกใชเ้ครืองมือและแบบทดสอบเพือการพฒันา

ผูเ้รียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      Principle of assessment and evaluation in physical education. Process of assessment and 

evaluation. Instruments and tests in physical education. Translation of the results of the test. 

Selection of instruments and tests for develop students.  

1093203 วธีิวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(1-4-4) 

Theory  Learning  in  Physical  Education  

     ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวข้องกบัการพลศึกษา  กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบติัทกัษะการ

เคลือนไหว  พฒันาการเจริญเติบโตของมนุษย ์ ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการ

เคลือนไหว  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และทกัษะการเคลือนไหว 

     Theory  learning  in  physical  education. Learning process and movement practice. Growing 

of human. Factors affecting learning and movement. Assessment and evaluation in learning and 

movement. 
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1093301 การวจิัยปฏิบัติการพลศึกษาในชันเรียน 2(1-2-3) 

Researching for Physical  Education in classroom 

ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความสําคญัของการวิจยัปฏิบติัการพล

ศึกษาในชนัเรียน การออกแบบการวจิยั การเลือกใชส้ถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน

การวจิยั และการสร้างและพฒันานวตักรรมทางพลศึกษาเพอืการพฒันาผูเ้รียน 

Principle, theory, process and importance of researching for physical  education in classroom. 

Research design. Statistics for analyze the data. Research writing. Innovation in physical 

education. 

1093302 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

Seminar for Physical  Education 

ศึกษา แนวคิด  หลักการ   ความหมายความสําคญัและหลกัการสัมมนา ประเภท รูปแบบและ

ขนัตอนการจดัประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจดัการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ร่วม

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็นและแนวโนม้ทางพลศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์

ความรู้ทีได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชันเรียน 

พฤติกรรมของผูเ้รียนนาํเสนอในการจดัสัมมนา 

Principle, definition and importance of seminar. Type and process of seminar. Technique and 

seminar management. Trend in physical education including analyze knowledge from 

professional experience. 

1093110 

 

ภาษาองักฤษสําหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3) 

English for Physical Education Teachers  

     ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การเขียน  การพูด  ศพัท์ทางวิชาการ  ขอ้ความและข่าวสารเกียวกบั

การพลศึกษาจากสือต่าง ๆ  เช่น  เอกสารตาํรา  บทความ  คาํบรรยาย  นิตยสาร  วารสาร  รายการ

วิทยุโทรทศัน์  สืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้  ฝึกใช้ความคิดรวบยอดมาใช้เขียนบทความทางพล

ศึกษา  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและสนทนา  โตต้อบกบัผูอื้นได ้

     Listening, reading, writing, speaking, vocabulary, message and news in physical education 

from books, articles, magazines, journals television, electronic media. Writing practice the 

article. Presentation and conversation with others. 
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

1091401 การเคลือนไหวพืนฐาน 2(0-4-2) 

Basics Movements  

ความหมายและความสาํคญัของการเคลือนไหวเบืองตน้ ความรู้พืนฐานเกียวกบัการ

เคลือนไหว หลกัการเคลือนไหวเบืองตน้ ทกัษะการเคลือนไหวแบบอยูก่บัที แบบ

เคลือนที แบบประกอบอุปกรณ์ และแบบประกอบจงัหวะ ประเภทของการพฒันา

ความสามารถในการเคลือนไหวตามพฒันาการของเด็ก การเรียนรู้วธีิควบคุมการ

เคลือนไหวของเด็กวยัต่างๆ 

Definition and importance of basics movement. Fundamental of basics movement. 

Principle of movement. Skills of movement. Develop of movement in various child.  

 

1091402 กรีฑา                                                           3(2-2-5) 

Track  and  Field 

    ความเป็นมาของกรีฑาประเภทลู่และลาน  ทกัษะพนืฐานการเคลือนทีและการ

เคลือนไหวของมนุษยป์ฏิบติัทกัษะ  การวงิระยะต่างๆ  การออกตวัและการเขา้เส้นชยั

ในการวงิระยะสนั  ระยะกลาง  ระยะไกล วงิขา้มรัว การรับส่งคทาวงิผลดั  ทกัษะ

กรีฑาประเภทลาน กติกาและเทคนิคการเล่น วธีิสอนกรีฑา การวดัและประเมินผล 

   History of track and field athletics. Fundamental movement skills. Start and finish 

in sprinting, middle distance, long distance, hurdle and relay. Skills in field 

athletics. Rules, technique and teaching athletics. Assessment and evaluation.  

    1091403 ว่ายนํา                                                         2(0-4-2) 

Swimming 

   ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวา่ยนาํ เทคนิคในการวา่ยนาํท่าฟรี

สไตร์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่าผเีสือ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความ

ปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาวา่ยนาํ รวมไปถึงหลกัและ

วธีิการสอนกีฬาวา่ยนาํ 

     History and benefits of swimming. Technique in swimming. Use and take care of 

equipment. Principle, rules in swimming including principle of teaching swimming. 
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 2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ 

 

รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1091404 การช่วยชีวติและความปลอดภัยทางนํา 2(0-4-2) 

Aquatic Life Saving 

     ทฤษฎีของความปลอดภยัทางนาํ  ทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกนาํในลกัษณะต่าง 

ๆ  การใชอุ้ปกรณ์ช่วยการปฐมพยาบาลคนจมนาํ  การป้องกนัการกอดรัด  การแกไ้ขการ

กอดรัด  การพาผูป่้วยเขา้สู่ฝัง  การนาํผูป่้วยขึนบนบกการปฐมพยาบาลคนจมนาํ ผูไ้ดรั้บ

อุบติัเหตุ  การจดัและบริหารสระวา่ยนาํ  การนาํเอาความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

1091405  โปโลนํา 2(0-4-2) 

Water polo 

     ความเป็นมาของโปโลนาํ  กติกาการเล่นและการแข่งขนั การฝึกทกัษะพืนฐานของ

โปโลนํา  เทคนิคและวิธีการเล่น การฝึกทักษะส่วนบุคคลและการฝึกซ้อมระบบทีม 

รวมถึงพนืฐานการเป็นเจา้หนา้ทีและการตดัสิน    การทาํสนามโปโลนาํ  

1091406 เรือยาว 2(0-4-2) 

Rowing boat 

     ความเป็นมาของเรือยาว กติกาการเล่นและการแข่งขนั การฝึกทกัษะพืนฐานของเรือ

ยาว  เทคนิคและวิธีการเล่น การฝึกทกัษะส่วนบุคคลและการฝึกซ้อมระบบทีม รวมถึง

พนืฐานการเป็นเจา้หนา้ทีและการตดัสิน    การทาํสนามเรือยาว 

1091407 

 

ยมินาสติก                                                       2(0-4-2) 

Gymnastics 

      ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การฝึกทกัษะพืนฐาน

ของยมินาสติก การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและ

มารยาทในการเล่นกีฬากีฬายิมนาสติก  

1092408 

 

แบดมินตัน                                                     2(0-4-2) 

Badminton 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแบดมินตนั  ทกัษะการจบัไม ้ ทกัษะ

พืนฐานการเล่นลูกหน้ามือและหลังมือ  การตีลูกโด่ง  ลูกดาด  ลูกหยอด  ลูกตบ  การ

เสิร์ฟลูก  กติกาการเล่นประเภทเดียวและคู่  การแข่งขนัประเภทเดียวและคู่  วิธีสอน

แบดมินตนักฎ กติกาและมารยาท   
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รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

1093409 

 

ลลีาศ                                                         2(0-4-2) 

Sport  and  Social  Dances 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาลีลาศ การจดังานลีลาศ  จงัหวะของ

ดนตรีและเพลง  การจบัคู่  การนาํ  การพา  ลวดลายต่างๆ  ในการลีลาศจงัหวะต่างๆ การ

ใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาลีลาศ 

1093410 

 

เทเบิลเทนนิส                                                   2(0-4-2) 

Table  Tennis 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทกัษะเทเบิล

เทนนิสทกัษะต่างๆ การฝึกสาํหรับการแข่งขนัประเภทบุคคล ประเภททีม การใชแ้ละดูแล

รักษาอุปกรณ์ กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมไปถึงหลกัและ

วธีิการสอนเทเบิลเทนนิส 

1093411 

 

เทนนิส 2(0-4-2) 

Tennis 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทนนิส การฝึกทกัษะทกัษะพืนฐาน

ต่างๆ ในการเล่นเทนนิส  การจบัไม ้ การตีลูกกระดอนหน้ามือหลงัมือแบบต่างๆ  การตี

ลูกวอลเลย ์ การตบ  การตีลูกล็อบ  ลูกหยอด ลูกเสิร์ฟ  กติกาการเล่นประเภทเดียวและคู่  

การแข่งขนัประเภทเดียวและคู่  วธีิสอนเทนนิส การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ 

1091412 

 

มวยสากล 2(0-4-2) 

Boxing 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬามวยสากล การฝึกทกัษะมวยสากล 

ทกัษะการรุก ทกัษะการป้องกัน ทักษะการฝึกเพือการแข่งขัน การใช้และดูแลรักษา

อุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬามวยสากล 

1091413 

 

ยูโด 2(0-4-2) 

Judo 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายูโด การฝึกทักษะและเทคนิค

เบืองตน้  ทกัษะตีเบาะและหลกัในการล้ม  และการทุ่มแบบต่างๆ  การล็อค การแข่งขนั

และกติกาเบืองตน้ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกา

และมารยาทในการเล่นกีฬายูโด  
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1091414 

 

ฟุตบอล                                                        2(0-4-2) 

Football 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะเบืองต้น  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล 

1091415 

 

ตะกร้อ                                                           3(2-2-5) 

Takraw 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ การฝึกทกัษะตะกร้อและ

รูปแบบการฝึกทักษะเบืองต้น และขนัสูง รวมถึงเทคนิคส่วนบุคคล เทคนิคการเล่น

ประเภททีม และการเล่นต่างๆ  เทคนิคการสอนกีฬาตะกร้อประเภทต่าง ๆ การใช้และ

ดูแลรักษาอุปกรณ์  หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา

ตะกร้อ 

1091416 

 

วอลเลย์บอล 3(2-2-5) 

Volleyball 

    ศึกษาประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะพืนฐานการเคลือนที

ในทิศทางต่าง ๆ  การฝึกทกัษะพืนฐาน และทกัษะขึนสูง การเล่นวอลเลยบ์อล  การเล่น

ลูกมือล่าง   สองมือบนและมือเดียว การเสิร์ฟ  การตบ  การสกดักนั  การฝึกการเล่นทีมรุก  

ทีมรับ  การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์  หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาการแข่งขนั 

การตดัสิน วธีิสอนวอลเลยบ์อล   

1091417 

 

บาสเกตบอล                                                    2(0-4-2) 

Basketball 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบืองตน้

การรับ ส่ง การเลียงลูก  การยิงประตู  การฝึกการเล่นทีม  การรุก  และการป้องกนัแบบ

ต่างๆ  กติกาการเล่น  การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ 

กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
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1091418 

 

ซอล์ฟบอล 2(0-4-2) 

Softball 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาซอล์ฟบอล การฝึกทกัษะเบืองตน้  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาซอลฟ์บอล 

1091419 

 

แฮนด์บอล 2(0-4-2) 

Handball 

    ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลการฝึกทกัษะเบืองต้น  

ทกัษะส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  รูปแบบและระบบ

การเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีม การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยั

ในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาแฮนดบ์อล 

1091420 

 

ฮอกก ี 2(0-4-2) 

Hockey 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฮอกกี การฝึกทกัษะเบืองตน้  ทกัษะ

ส่วนบุคคลแต่ละตาํแหน่ง การเลียง รับ ส่ง พุด ยิงประตู  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย  รูปแบบและระบบการเล่น  เทคนิคต่างๆ  ในการเล่นทีมแบบรับ แบบรุก การใช้และ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา

ฮอกกี 

1091421 

 

กระบีกระบอง                                                   2(0-4-2) 

Swords  and  Poles  Fighting 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกระบีกระบอง  พลองและงา้ว  ประเพณี

การแสดง  การถวายบงัคม  พิธีไหวค้รู  การขึนพรหม  การรําลดล่อ  การรําไมรํ้า  การตี

ลูกไม้  การตีแม่ไม้  การรุก   การรับ  การนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย  การใช้และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์  กติกาและระเบียบ  การแข่งขนั  

การแสดงการต่อสู้  มารยาทและความปลอดภยัในการเล่น วธีิสอนกระบีกระบอง   
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1091422 มวยไทย                                                       2(0-4-2) 

Thai Boxing 

     ศึกษา ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของมวยไทย การฝึกทกัษะฝึกทกัษะเบืองตน้

ของมวยไทย การชกลกัษณะ ต่างๆ  ชนัเชิงการชกและการป้องกนั  หลกัการและวิธีการ

ฝึกแม่ไมม้วยไทย การใชแ้ละดูแลรักษาอุปกรณ์ หลกัความปลอดภยัในการฝึก กฎ กติกา

และมารยาทของมวยไทย 

1091423 

 

 การเกมและการเล่นท้องถิน 2(0-4-2) 

Folk Plays And Traditional Game 

     ศึกษา ความเป็นมาของเกมและการละเล่นทอ้งถิน  ทกัษะการเล่นและวิธีการเกมและ

การละเล่นทอ้งถิน  กฎ กติกาการเล่น  การทดสอบ  การประดิษฐ์คิดคน้อุปกรณ์ทีใช้ใน

การเล่น รวมถึงการจดักิจกรรมเกมและการละเล่นทอ้งถิน   

1091424 

 

เกมทางพลศึกษาและผูน้าํทางนนัทนาการ 2(0-4-2) 

Games and Recreation Leadership 

      ศึกษาความรู้เบืองตน้ทางปรัชญา ความจาํเป็นและความสําคญัของเกมทีมีต่อการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ความหมาย  ความมุ่งหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ 

รวมถึงความสําคญัของผูน้าํนนัทนาการ ผูน้าํชนิดต่างๆ เปรียบเทียบ  คุณลกัษณะผูน้าํกบั

ผูบ้ริหาร  ความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัผูต้าม  คุณลกัษณะของผูน้ํา

นันทนาการ  บทบาทหน้าทีของผูน้าํนันทนาการ  การดาํเนินงาน  ปัญหาทวัไปในการ

ทาํงานของผูน้าํนนัทนาการทีมกัประสบ  การฝึกปฏิบติั   

1091425 

 

 หลกันันทนาการสําหรับครูพลศึกษา 2(0-4-2) 

Principle of recreation for Physical Education Teachers 

      ศึกษาความรู้เบืองตน้ทางปรัชญา ความจาํเป็นและความสําคญัของนนัทนาการทีมีต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ความหมาย  ความมุ่งหมาย คุณลกัษณะ ประโยชน์ 

และขอบข่ายของนนัทนาการการศึกษาเรืองเวลาวา่ง ความสําคญัและลกัษณะการใช้เวลา

ว่างของมนุษย์ ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ ความสัมพนัธ์ของนันทนาการกับ

วชิาการสาขาต่างๆ ความเขา้ใจผดิทางนนัทนาการ และปัญหานนัทนาการในประเทศไทย 

การเป็น   ผูน้าํดา้นกิจกรรมต่างๆ  ทางนนัทนาการ 
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1091426 

 

 นันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม 2(0-4-2) 

Recreation and Camp Leadership 

      ศึกษาความสําคญัของผูน้าํนนัทนาการ ผูน้าํชนิดต่างๆ เปรียบเทียบ  คุณลกัษณะผูน้าํ

กบัผูบ้ริหาร  ความแตกตา่งและความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม  คุณลกัษณะของผูน้าํ

นันทนาการ  บทบาทหน้าทีของผูน้าํนันทนาการ  การดาํเนินงาน  ปัญหาทวัไปในการ

ทาํงานของผูน้าํนนัทนาการทีมกัประสบ  การฝึกปฏิบติั  การเป็น   ผูน้าํดา้นกิจกรรมต่างๆ   

ทางนนัทนาการ  ประวติั  ความมุ่งหมายและลกัษณะของค่ายพกัแรม  ความสัมพนัธ์ของ

การอยู่ค่ายพกัแรมกบัการศึกษานอกสถานที  ชนิดของค่ายพกัแรม  ความสัมพนัธ์ของ

การอยูค่่ายพกัแรมกบัการศึกษานอกสถานที ชนิดของค่ายพกัแรม กิจกรรมทีจดัขึน การ

จดัและดาํเนินการในการอยูค่่ายพกัแรม  อุปกรณ์ การจดัโปรแกรมการวดัและประเมินผล

การ  

 อยูค่่ายพกัแรมการอยูค่่ายภาคปฏิบติั 

1093501 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีากรีฑา 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Track  and  

Field 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนักรีฑา  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้เรือง

สนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน ลําดับ

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093502 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาฟุตบอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Football 

ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัฟุตบอล  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้เรือง

สนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจัดการแข่งขัน ลําดับ

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   
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1093503 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาบาสเกตบอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Basketball 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบ

การจดัการจดัการแข่งขันบาสเกตบอล การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั 

ความรู้เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใชใ้นการจดัการแข่งขนั 

ลาํดับขนัตอนพิธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทกัษะการเป็นผูต้ดัสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093504 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาวอลเลย์บอล 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in 

Volleyball 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัวอลเลยบ์อล การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้

เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจดัการแข่งขนั ลาํดบั

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093505 

 

การบริหารจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าทกีฬีาเซปักตะกร้อ 3(2-2-5) 

The administration and Competition management with officiating in Takraw 

     ทฤษฎีและหลกัการการบริหารจดัการ  การวางแผนการจดัการแข่งขนั รูปแบบการ

จดัการจดัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ  การวดัและการประเมินผลการจดัการแข่งขนั ความรู้

เรืองสนาม อุปกรณ์และสิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีใช้ในการจดัการแข่งขนั ลาํดบั

ขันตอนพิ ธีการเปิด-ปิด มอบเหรียญรางวลั รวมถึงการฝึกทักษะการเป็นผู ้ตัดสิน 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีในการตดัสิน   

1093601 

 

หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

Scientific Principles of Sports Training 

     หลกัการและทฤษฎีพืนฐานทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการฝึกกีฬา การ

ออกกําลังกาย  เทคนิคในการฝึกซ้อมกีฬา  การออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ทีมี

ประสิทธิภาพในการฝึกกีฬา  การออกแบบรูปแบบการฝึกและเครืองมือในการฝึกให้

เหมาะสมกบัลกัษณะของกีฬาแต่ละประเภท  การนาํผลการวจิยัเกียวกบัหลกัวทิยาศาสตร์

มาใชใ้นการฝึกกีฬาและออกกาํลงักาย 



184 

 
รหสัวิชา ชือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1093602 

 

จิตวทิยาการกีฬา 3(2-2-5) 

Sports psychology 

ทฤษฎี หลกัการ จิตวิทยาทีเกียวขอ้งกบัการกีฬา การใชห้ลกัจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรม

ของมนุษยที์เกียวขอ้งกบักีฬาทงัหมด และนาํหลกัจิตวิทยาการกีฬาไปใช้ในความสําเร็จ

ทางการกีฬา 

1093603 

 

โภชนาการการกีฬา 3(2-2-5) 

Sports Nutrition 

      ความหมาย  ประโยชน์  ประเภทของสารอาหาร  ขบวนการย่อยและดูดดูดซึม

สารอาหาร  สารอาหารกบัระบบการสร้างพลงังานของร่างกายในการออกกาํลงักายและ

เล่นกีฬา  การประยุกตค์วามรู้ดา้นโภชนาศาสตร์การกีฬามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และนกักีฬา  การฝึกกาํหนดโปรแกรมจดัตารางโภชนาการใหส้อดคลอ้งกบัการออกกาํลงั

กายแต่ละชนิด  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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ภาคผนวก ง  

ผลงานวชิาการอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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213 

213 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

 

 

ท ี
ชือ – นามสกลุ ชือเรือง รูปแบบในการเผยแพร่ เอกสารอ้างองิ รับรองความถูกต้อง 

1 

 

นายจีรนนัท ์  

ปรีชาชาญ 

 

บทความวิจัย ผลการฝึก

ความคล่องแคล่ววอ่งไวที

มีผลต่อความสามารถใน

การเล่นฮอกกี 

บท ความวิจัย ตีพิมพ์ใน เอกสาร

สื บ เนื อ ง ก าร ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก าร

ระดบัชาติ TCI กลุ่ม 2 

จีรนนัท ์ปรีชาชาญ. และสรรปกรณ์  ปลอ้งพนัธ์ ( ) ผลการ

ฝึกความคล่องแคล่ววอ่งไวทีมีผลต่อความสามารถในการเล่น

ฮอกกี. การประชุมวิชาการระดับชาติครังที 7 (Proceedings)    

หนา้ 653 

 

 

2 นายสรรปกรณ์  

ศุภการนรเศรษฐ ์

บทความวิจัย ผลการฝึก

ความคล่องแคล่ววอ่งไวที

มีผลต่อความสามารถใน

การเล่นฮอกกี 

บท ความวิจัย ตีพิมพ์ใน เอกสาร

สื บ เนื อ ง ก าร ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก าร

ระดบัชาติ TCI กลุ่ม  

จีรนนัท ์ปรีชาชาญ. และสรรปกรณ์  ปลอ้งพนัธ์ ( ) ผลการ

ฝึกความคล่องแคล่ววอ่งไวทีมีผลต่อความสามารถในการเล่น

ฮอกกี. การประชุมวิชาการระดับชาติครังที 7 (Proceedings)    

หนา้ 653 

 

 

3 

 

นายปรีชา  

ร่มบา้นโหละ๊ 

 

บทความวิจยั เรือง ผลการ

รํามะโนราแบบประยุกต ์

14ท่าทีมีต่อความสามารถ

ใ น ก า ร ท ร ง ตั ว ข อ ง

ผูสู้งอาย ุ

บท ความวิจัย ตีพิมพ์ใน เอกสาร

สื บ เนื อ ง ก าร ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก าร

ระดบัชาติและนานาชาติ 

(Proceeding) 

นายณัฐธร ขุนทอง และคณะ (2559). ผลการรํามะโนราแบบ

ประยกุต์ 14ท่าทีมีต่อความสามารถในการทรงตวัของผูสู้งอาย.ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding). 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 
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ท ี
ชือ – นามสกลุ ชือเรือง รูปแบบในการเผยแพร่ เอกสารอ้างองิ รับรองความถูกต้อง 

4 นายณฐัธร ขนุทอง 

 

บทความวิจยั เรือง ผลการ

รํามะโนราแบบประยุกต ์

14ท่าทีมีต่อความสามารถ

ใ น ก า ร ท ร ง ตั ว ข อ ง

ผูสู้งอาย ุ

บทความวจิยัตีพิมพใ์นเอกสาร

สืบเนืองการประชุมวชิาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

(Proceeding) 

นายณัฐธร ขุนทอง และคณะ (2559). ผลการรํามะโนราแบบ

ประยกุต์ 14ท่าทีมีต่อความสามารถในการทรงตวัของผูสู้งอาย.ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding). 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 

5 นางสาวชญานิษฐ ์  

ธรรมธิษฐาน 

บทความวิจยั เรือง ผลการ

รํามะโนราแบบประยุกต ์

14ท่าทีมีต่อความสามารถ

ใ น ก า ร ท ร ง ตั ว ข อ ง

ผูสู้งอาย ุ

บทความวจิยัตีพมิพใ์นเอกสาร

สืบเนืองการประชุมวชิาการ

ระดบัชาติและนานาชาติ 

(Proceeding) 

นายณัฐธร ขุนทอง และคณะ (2559). ผลการรํามะโนราแบบ

ประยกุต์ 14ท่าทีมีต่อความสามารถในการทรงตวัของผูสู้งอาย.ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding). 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

รับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 

ลงชื่อ ................................................................... 

(ผูชวยศาตราจารยถนอม  เลขาพันธ) 

คณบดีคณะครุศาสตร 

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิ ชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

กศ.ม. พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2550 

ค.บ. พลศึกษา ม.ราชภฎันครศรีธรรมราช 2548 

4. ผลงานทางวชิาการ 

บทความวจิัย 

จีรนนัท ์ปรีชาชาญ. และสรรปกรณ์  ปลอ้งพนัธ์ ( ) ผลการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวทมีีผลต่อ 

ความสามารถในการเล่นฮอกก.ี การประชุมวชิาการระดบัชาติครังที  (Proceedings) หนา้ 

6535.  

5.ภาระการสอน  

1092107 การบริหารหลกัสูตรพลศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5) 

1093201 หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 

1091402 กรีฑา 3(2-2-5) 

1091412 เทเบิลเทนนิส 2(0-4-2) 

1091421 กระบีกระบอง 2(0-4-2) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล ว่าทร้ีอยตรีปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. การศึกษาเพอืพฒันาทอ้งถิน ม.ราชภฏันครศรีธรรมราช 2555 

ศษ.ม. พลศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 2541 

ศษ.บ. พลศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 2525 

4. ผลงานทางวชิาการ 

บทความวจิัย 

นายณฐัธร ขนุทอง และคณะ ( ). ผลการรํามะโนราแบบประยุกต์ ท่าทมีีต่อความสามารถใน 

การทรงตัวของผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (Proceeding).  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

 

5. ภาระการสอน 

1091102 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาสาํหรับครูพลศึกษา 3(2-2-5) 

1091103 สรีรวทิยาการออกาํลงักายสาํหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3) 

1092105 วทิยาศาสตร์การเคลือนไหวทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

1091403 วา่ยนาํ 2(0-4-2) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล นายณฐัธร ขุนทอง 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

กศ.ม. พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2554 

วท.บ. พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2552 

4. ผลงานทางวชิาการ 

บทความวจิัย 

นายณฐัธร ขนุทอง และคณะ ( ). ผลการรํามะโนราแบบประยุกต์ ท่าทมีีต่อความสามารถใน 

การทรงตัวของผู้สูงอายุ. การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (Proceeding).  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

5. ภาระการสอน 

1092106 การเรียนรู้และการพฒันาทกัษะกลไก 2(1-2-3) 

1091415 ตะกร้อ 2(0-4-2) 

1091407 ยมินาสติก 2(0-4-2) 

1091414 ฟุตบอล 2(0-4-2) 

1091417 บาสเกตบอล 2(0-4-2) 

1091422 มวยไทย 2(0-4-2) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล นายสรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์ 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์  

3. ประวตัิการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

วท.ม. วทิยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ 2553 

วท.บ. พลศึกษา ม.ทกัษิณ 2549 

4. ผลงานทางวชิาการ 

บทความวจิัย 

จีรนนัท ์ปรีชาชาญ. และสรรปกรณ์  ปลอ้งพนัธ์ ( ) ผลการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวทมีีผลต่อ 

ความสามารถในการเล่นฮอกก.ี การประชุมวชิาการระดบัชาติครังที  (Proceedings) หนา้ 

6535.  

เอกสารประกอบการสอน 

สรรปกรณ์  ศุภการนรเศรษฐ์ ( 9) การบริหารจัดการแข่งขันกรีฑา. คณะครุศาสตร์,  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. 

 

. ภาระการสอน 

1091101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลกัการพลศึกษา 2(2-0-4) 

1091104 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ 3(2-2-5) 

1092108 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

1093203 วิธีวทิยาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 3(1-4-4) 

1091408 กีฬาสากลประเภทเดียว/คู่ (แบดมินตนั) 2(0-4-2) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล นางสาวชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

กศ.ม. สุขศึกษา ม. ศรีนคริทรวโิรฒ 2543 

ศษ.บ. สุขศึกษา ม. รามคาํแหง 2529 

4. ผลงานทางวชิาการ 

บทความวจิัย 

นายณฐัธร ขนุทอง และคณะ ( ). ผลการรํามะโนราแบบประยุกต์ ท่าทมีีต่อความสามารถใน 

การทรงตัวของผู้สูงอายุ. การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (Proceeding).  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

5. ภาระการสอน 

1091401 การเคลือนไหวพนืฐาน 2(0-4-2) 

1093109 การพลศึกษาสาํหรับเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษ 2(1-2-3) 

1091409 ลีลาศ 2(0-4-2) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

1. ชือ – สกุล นางสาวกติติมา เทยีบพุฒ 

2. ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ

การกีฬา 

ม. บูรพา 2561 

วท.ม. นนัทนาการ ม. เกษตรศาสตร์ 2551 

วท.บ. พลศึกษา ม. ทกัษิณ 2546 

4. ผลงานทางวชิาการ 

 - 

 

5. ภาระการสอน 

1093202 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา 2(1-2-3) 

1093301 การวจิยัปฏิบติัการพลศึกษาในชนัเรียน 2(1-2-3) 

1091416 วอลเลยบ์อล 3(2-2-5) 

1094302 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

1091424 เกมทางพลศึกษาและผูน้าํทางนนัทนาการ 2(0-4-2) 
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ภาคผนวก จ 

คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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