หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันการพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญา และวิชาเอก
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)
ศษ.บ. (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
B.Ed (Physical Education)

3. วิชาเอกของหลักสูตร
เอกเดี่ยว : วิชาเอกพลศึกษา

4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การเข้ารับการศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษาเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2556 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
 สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2556 วันที่
28 มีนาคม พ.ศ 2556

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษามีความพร้อมที่จะเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 (หลังจากเปิดสอน เป็น
เวลา 2 ปี)

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
8.1 ครูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ
8.2 นักวิชาการพลศึกษา
8.3 ผู้ฝึกสอนและผู้นากิจกรรมทางกายและกีฬา
8.4 เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศ
8.5 เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ
8.6 เจ้าหน้าที่พลศึกษาและสันทนาการประจาองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาล
ทั่วประเทศ
8.7 ผู้นาด้านพลศึกษาและกีฬาประจาศูนย์กีฬาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.8 ผู้นาด้านพลศึกษากีฬาและนันทนาการประจาโรงแรมหรือโรงงานอุตสาหกรรม
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปี
สาขา
สถาบันที่สาเร็จ
ที่
ชื่อ–นามสกุล
ตาแหน่ง คุณวุฒิ
การศึ
วิชาเอก
การศึกษา
กษา
ผู้ช่วย
กศ.ม. พลศึกษา มศว.ประสาน 2546
1 ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ
3-4199-00498-73-0 ศาสตราจารย์ กศ.บ. พลศึกษา มิตร
2525
(การศึกษา)
มศว.พลศึกษา
ครูชานาญ ศษ.ม. พลศึกษา ม.ขอนแก่น
2547
2 นายนพดล ปัญญาจักร 3-4101-02290-39-4
การ
กศ.บ. พลศึกษา ม.มหาสารคาม 2527
พิเศษ
เลขประจาตัว
ประชาชน
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคน ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ
ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ด้วยแนวความคิด
คนเป็น
ศูน ย์ กลางการพั ฒ นา มีผ ลทาให้ เกิดนโยบายทางด้านการศึกษา กล่ าวโดยสรุป ในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกั บ
สถาบันอุดมศึกษา แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มี
คุณธรรม มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่
ความเป็นเลิศ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม ซึ่งทาให้เกิดผลดีต่อประเทศในภาพรวมต่อไป
2. ด้านหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาให้
มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพซึ่งเป็นกาลังสาคัญในภาคเศรษฐกิจ
3. ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถและ มี
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะที่ต้องพัฒนาของผู้เรียน รู้จักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายด้านการศึกษา ผนวกกับนโยบายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คุณภาพการเรียนรู้ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
นาไปจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในแต่ละสาขาที่กาหนด สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 อันเป็นเหตุให้สถาบันการพล
ศึกษาซึ่งจัดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สอดคล้องกับกรอบนโยบายการศึกษาและนโยบายการพัฒนาทางการศึก ษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากนโยบายด้านการศึกษา การเปลี่ยนกระบวนทัศน์คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันการพลศึกษาควรเตรียมบุคลกร ให้รองรับแนวนโยบายดังกล่าว
จึงจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ต้องมีการพัฒ นาหลั กสูตรเพื่อผลิ ตครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพั ฒ นาประเทศ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าพลศึก ษาเป็ น หลั ก สู ตรที่ มุ่ งพั ฒ นา
ศักยภาพในการผลิตครู บุคลกรด้านพลศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการศึกษา การฝึ กสอน ผู้นากิจกรรม
และการให้บริการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ด้านพล
ศึกษา สุขศึกษา กีฬา นั นทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันจึงตระหนักถึงบทบาทการเป็น
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ผู้นาในการผลิตบุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และยังมี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านกีฬาและนันทนาการ สาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ตลอดจนทั้งการวิจัย บริการชุมชนและ
ทะนุบารุงการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาเป็น
หลั กสูตรที่ส อดคล้ องกับพัน ธกิจ ของสถาบัน และสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ ทักษะดี มีน้าใจ
นักกีฬา พัฒนาสังคม

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในหน่วยงานอื่นของสถาบัน
การจัดการศึกษาหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยหน่วยงานใน
สถาบันการพลศึกษา ดังนี้
13.1.1 กลุ่ ม รายวิช าหมวดการศึ กษาทั่ว ไป จานวนไม่ น้อ ยกว่า 30 หน่ ว ยกิต โดยความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน
วิชาชีพครูและวิชาเอกพลศึกษา โดยความรับผิดชอบของภาควิชาการศึกษา(วิชาชีพ
ครู) และภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี จากทุกคณะที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบัน
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร บริหารโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าพลศึกษา เป็นการเตรียมครูพลศึกษาและบุคลากร
วิชาชีพทางพลศึกษาตามความต้องการของสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จาเป็นทางวิช าการ
และวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา พุทธศักราช 2553 โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มุ่งผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งเป็นนักวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงทางด้านพลศึกษา
เชี่ย วชาญด้านกิจ กรรมและประสบการณ์ก ารจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ยึดหลักความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กรชุมชน นาไปสู่ก ารพัฒ นา ให้เกิด ความก้าวหน้า ทางวิช าชีพ และการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิ ชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิค วิธีและการจัด การงานอาชีพ และด้านคุณธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา
1.3.1 ให้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถด้านความเป็นครูและผู้นาทางพล
ศึกษา สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้
1.3.2 ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม
และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทางานร่วมกัน
1.3.3 ให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้าใจนักกีฬา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถ
นาไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1.3.4 ที่สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะไปใช้ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การพัฒนามาตรฐานการฝึก 1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ
ปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาสาหรับ
การปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 จัดการปฏิบัติการสอนใน
1.2.1 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุ
สภากาหนดเป็นเวลา 1ปี
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบัติ การสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง
2.1 จัดการปฏิบัติการสอนใน
2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
วิชาชีพครู
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.4 การประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร
3. การพัฒนาหลักสูตรและ การ 3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร 3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่เน้น
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้เป็นฐาน
เป็นฐาน
3.1.2 มีการประเมินและติดตามผล
การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/
3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการ
ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้นผลการ
สอน ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน เรียนรู้เป็นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาเฉพาะ ทุก 5 ปีพิจารณาจาก
ดัชนีชี้วัด (KPI) การประเมิน
คุณภาพการศึกษาทุกปี
การศึกษา
5. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานของ
คุรุสภา

กลยุทธ์
4.1 มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4.1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
4.1.2 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

5.1 วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต 5.1.1 รายงานผลการดาเนินงานของ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักสูตร
5.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
5.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น
เป็นไปตามเกณฑ์
5.1.4 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาโดยระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรีย นการสอนภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้น อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคปลาย เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของสถาบัน
การพลศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนและกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตรพบว่านักศึกษาแรกเข้ามี
ปัญหา ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย
2.3.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความพร้อมในการเรียนวิชาชีพครู
2.4.2 จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครู
แก่นักศึกษา เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา
2.4.4 จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยาย
ความคิด ความเข้าใจในปัญหาวิชาชีพครู
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

2556
350
350

2557
140
350
490

2558
140
140
350
630

2559
140
140
140
350
770

2560
140
140
140
140
350
910

-

-

-

-

350

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของ สถาบันการพลศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2556
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาบังคับ
2.1.2 วิชาเลือก
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกพลศึกษา
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรศึกษาศาสตรศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า
กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า
กาหนดให้เรียน
กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

134 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
82 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
170 หน่วยกิต
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3.1.3 รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1.1.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
1.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ศท 012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 012009 การอ่านเพื่อการสื่อสาร
ศท 012010 วาทการ
ศท 021008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศท 022011 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ศท 022015 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ศท 022016 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ศท 022018 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ศท 022019 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
ศท 022020 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
ศท 022021 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ศท 022022 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
ศท 022023 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ศท 022024 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ศท 022025 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ศท 023012 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ศท 023013 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 023014 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ศท 031010 จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
ศท 031011 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ศท 032013 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
ศท 032014 ความงดงามแห่งชีวิต
ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ศท 032016 การจัดการดาเนินชีวิต
ศท 042003 ชีวิตกับสุนทรียะ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3.1 วิชา บังคับ กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
1.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ศท 061003 การเมืองการปกครองของไทย
ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ศท 061006 การศึกษากับสังคม
ศท 061007 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
ศท 061008 วิถีโลกกับการดารงชีวิต
ศท 062009 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ศท 062010 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศท 062011 มนุษย์กับการเรียนรู้
ศท 062012 อาเซียนศึกษา
ศท 062013 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
1.4.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต ประจาวัน
ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
1.4.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
ศท 072006 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
ศท 082007 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
ศท 082008 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ศท 092006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศท 092007 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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ศท 092008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต
กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
2(1-2-3)
กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
2(1-2-3)
กศ 013008 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
กศ 023012 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
3(2-2-5)
กศ 042007 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
กศ 052008 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
2(1-2-3)
2.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กศ 031005 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
2(2-0-4)
กศ 042009 การประเมินผลโครงการ
2(1-2-3)
กศ 043010 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
กศ 064010 การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กาหนดให้เรียน 16 หน่วยกิต
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2 (ไม่น้อยกว่า 120 ชม.)
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2 (ไม่น้อยกว่า 120 ชม.)
กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1
6 (ไม่น้อยกว่า 360 ชม.)
กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2
6 (ไม่น้อยกว่า 360 ชม.)
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกพลศึกษา กาหนดให้เรียน 68 หน่วยกิต
2.2.1.1 วิชาบังคับทฤษฎี กาหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2(2-0-4)
พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2(1-2-3)
พล 012008 หลักสูตรพลศึกษา
2(2-0-4)
พล 012014 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
2(1-2-3)
พล 012018 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
2(1-2-3)
พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2(1-2-3)
พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
2(2-0-4)
พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0-4)
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พล 013019
พล 013020
พล 013021
พล 071082
พล 084020
วท 082273
สข 001001
สข 001002
สข 013027

การประเมินผลทางพลศึกษา
2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
2(1-2-3)
การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
2(1-2-3)
ลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
2(1-2-3)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
2(1-2-3)
2.2.1.2 วิชาบังคับปฏิบัติ กาหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้
(1) กลุ่มวิชากีฬาประเภทบุคคล เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
พล 031116 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
(2) กลุ่มวิชากีฬาประเภททีม เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
พล 041049 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
พล 042048 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
(3) กลุ่มวิชากีฬาไทย เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 031119 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
พล 041056 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
พล 071091 ทักษะและการสอนหมากรุกไทย
2(1-2-3)
(4) กลุ่มวิชากีฬาเพื่อสังคม เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
พล 032118 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง
2(1-2-3)
พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
พล 071088 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
(5) กลุ่มกลวิธีการฝึกและการจัดการ เลือก 10 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
(ต้องสอบผ่านรายวิชากลุ่มทักษะและการสอนมาก่อน)
พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
2(1-2-3)
พล 033145 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
พล 033153 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 033157 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
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พล 043057
พล 043059
พล 043060
พล 043062
พล 043065
พล 053024

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
3(2-2-5)
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
3(2-2-5)
2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
2.2.3.1 วิชาเลือกทฤษฏี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 003028 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
2(1-2-3)
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
พล 003030 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
พล 012012 โอลิมปิกศึกษา
2(2-0-4)
พล 012029 พลศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
พล 013026 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา
2(2-0-4)
พล 013028 สังคมวิทยาและจิตวิทยาการกีฬาสาหรับครูพลศึกษา
2(2-0-4)
พล 072020 ค่ายพักแรม
2(1-2-3)
นก 011022 การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
2(1-2-3)
2.2.3.2 วิชาเลือกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับวิชาบังคับ
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พล 031109 ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
พล 031116 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
พล 031119 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
พล 031129 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 031134 ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
พล 032108 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
พล 032110 ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน
2(1-2-3)
พล 032111 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
พล 032112 ทักษะและการสอนกีฬาดาบสากล
2(1-2-3)
พล 032113 ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
พล 032114 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
พล 032115 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
พล 032117 ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต
2(1-2-3)
พล 032118 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง
2(1-2-3)
พล 032120 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
2(1-2-3)
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พล 032121
พล 032122
พล 032123
พล 032124
พล 032125
พล 032126
พล 032127
พล 032128
พล 032130
พล 032131
พล 032132
พล 032133
พล 032135
พล 032136
พล 032159
พล 032161
พล 032162
พล 032163
พล 041045
พล 041049
พล 041051
พล 041056
พล 042044
พล 042047
พล 042048
พล 042050
พล 042052
พล 042053
พล 042054
พล 042055
พล 042066
พล 042067
พล 042068
พล 051019
พล 052020
พล 052021
พล 052022
พล 052023

ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล
ทักษะและการสอนกีฬายกน้าหนัก
ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู
ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน
ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกลีลา
ทักษะและการสอนกีฬายูโด
ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
ทักษะและการสอนกีฬาวินด์เซิร์ฟ
ทักษะและการสอนกีฬาสควอช
ทักษะและการสอนกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด
ทักษะและการสอนหมากล้อม (โกะ)
ทักษะและการสอนกีฬาวู๊ดบอล
ทักษะและการสอนกีฬาขี่ม้า
ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ
ทักษะและการสอนคาราเต้-โด
ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส
ทักษะและการสอนกีฬาคูราช
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล
ทักษะและการสอนกีฬาโปโลน้า
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้
ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม
ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล
ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้
ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล
ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล
ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ทักษะและการสอนดาน้า
ทักษะและการสอนไต่หน้าผา
ทักษะและการสอนไอกิโด
ทักษะและการสอนไตรกีฬา
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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พล 071086
พล 071088
พล 071091
พล 072085
พล 072087
พล 072089
พล 072090
พล 072092
พล 072093
พล 072094
พล 072095

ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนหมากรุกไทย
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนเกมและเกมนา
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนโบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนลอนโบว์
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนหมากรุกสากล
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย
2(1-2-3)
ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน
2(1-2-3)
(2) กลุ่มวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
(ต้องสอบผ่านรายวิชากลุ่มทักษะและการสอนมาก่อน)
พล 033137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
2(1-2-3)
พล 033138 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
พล 033139 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
พล 033140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
2(1-2-3)
พล 033141 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล
2(1-2-3)
พล 033142 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
พล 033143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
พล 033144 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
พล 033145 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
พล 033146 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาปันจักสีลัต
2(1-2-3)
พล 033147 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
พล 033148 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้า
2(1-2-3)
พล 033149 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
พล 033150 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้าหนัก
2(1-2-3)
พล 033151 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
2(1-2-3)
พล 033152 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน
2(1-2-3)
พล 033153 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
พล 033154 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด
2(1-2-3)
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 033156 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาสควอช
2(1-2-3)
พล 033157 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
พล 033158 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวู๊ดบอล
2(1-2-3)
พล 033160 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ
2(1-2-3)
พล 033164 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาคูราช
2(1-2-3)
พล 043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
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พล 043058
พล 043059
พล 043060
พล 043061
พล 043062
พล 043063
พล 043064
พล 043065
พล 053024

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้า
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กาหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษาโดย
ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา
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ความหมายรหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาในหลักสูตรใช้ระบบตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน โดยมีความหมาย ดังนี้
พล

08 2

001
ลาดับที่ของรายวิชาในหมู่วิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่ควรจัดให้เรียน
รหัสแสดงหมู่วิชา (ดูตารางหมู่วิชา)
รหัสตัวอักษรแสดงหมวดวิชา (ดูตารางหมวดวิชา)

ตารางหมวดวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
การศึกษาและวิชาชีพครู
พลศึกษา กีฬา และ นันทนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขศึกษา

รหัสอักษร
ศท
กศ
พล
วท
สข

GE
ED
PE
SC
HE

ในแต่ละหมวดวิชาแบ่งออกเป็นหมู่วิชาต่างๆและในแต่ละหมู่วิชาประกอบด้วยรายวิชาที่มีลักษณะ
เนื้อหาอยู่ในหมู่วิชานั้นๆ ดังตารางหมู่วิชาต่อไปนี้
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ตารางหมู่วิชา
รหัสหมวดวิชา-หมู่วิชา
ศท
ศท 01-02
ศท 03-04
ศท 05-06
ศท 07-09
กศ
กศ 00
กศ 01
กศ 02
กศ 03
กศ 04
กศ 05
กศ 06
กศ 07
กศ 08
กศ 09
พล
พล 00
พล 01
พล 02
พล 03
พล 04
พล 05
พล 06
พล 07
พล 08
พล 09

ชื่อหมวดวิชา-หมู่วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดวิชาการศึกษา /วิชาชึพครู
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาการศึกษาได้
หมู่วิชาหลักการศึกษา
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
------------------- ฯลฯ ------------------หมวดวิชาพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาพลศึกษาฯ ได้
หมู่วิชาทฤษฎีพลศึกษา
หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ
หมู่วิชากีฬาประเภทบุคคล
หมู่วิชากีฬาประเภททีม
หมู่วิชากีฬาทั่วไป
หมู่วิชากีฬาสาหรับคนพิการ
หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
------------------- ฯลฯ -------------------
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รหัสหมวดวิชา-หมู่วิชา
วท
วท 00
วท 01
วท 02
วท 03
วท 04
วท 05
วท 06
วท 07
วท 08
วท 09
วท 10
วท 11
วท 12
วท 13
สข
สข 00
สข 01
สข 02
สข 03
สข 04
สข 05
สข 06

ชื่อหมวดวิชา-หมู่วิชา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาเทคโนโลยีฯ ได้
หมู่วิชาฟิสิกส์
หมู่วิชาเคมี
หมู่วิชาชีววิทยา
หมู่วิชาดาราศาสตร์
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์
หมู่วิชาสถิติประยุกต์
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
------------------- ฯลฯ ------------------หมวดวิชาสุขศึกษา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสุขศึกษาได้
หมู่วิชาสุขศึกษาและสุขภาพทั่วไป
หมู่วิชาหลักสูตร การสอนและการวิจัย
หมู่วิชาการวัดและประเมินผล
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
------------------- ฯลฯ -------------------
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3.1.4 แผนการเรียน
3.1.4.1 แผนการเรียนสาขาวิชาพลศึกษา (เอกเดี่ยว)
ปีที่ 1 เทอมต้น
ศท 011006
ศท 021001
ศท 041004
ศท 081006
สข 001001
พล 031129
พล 041045
พล 041049
พล 051019

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง

ปีที่ 1 เทอมปลาย
ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ศท 012007 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ปีที่ 2 เทอมต้น
ศท 023014
กศ 023012
กศ 013008
กศ 032004
กศ 052006
กศ 011006
พล 541056
พล 032119

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการ
พื้นฐานการศึกษา
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย

ปีที่ 2 เทอมปลาย
ศท 032015 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ศท 072006 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
กศ 012007 พื้นฐานวิชาชีพครู
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
พล 011006 ประวัติและหลักการพลศึกษา
พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
วท 082273 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พล 032125 ทักษะและการสอนกรีฑา
พล 042055 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล
พล 032113 ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด
พล 032114 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
พล 072020 ค่ายพักแรม
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2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

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

*เลือก
เพียง
2 วิชา
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ปีที่ 3 เทอมต้น
กศ 052008
พล 013020
พล 012014
พล 011013
พล 031116
พล 071088
พล 031034
พล 033137
พล 012008

จิตวิทยาสาหรับครู
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
หลักสูตรพลศึกษา

ปีที่ 3 เทอมปลาย
กศ 042007 การวัดและประเมินผลการศึกษา
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
พล 012018 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
พล 013001 การจัดการแข่งขันกีฬา
สข 013057 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
พล 013021 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
พล 043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
พล 043056 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
พล 013026 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา
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3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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ปีที่ 4 เทอมต้น
กศ 043008
กศ 064008
กศ 024014
พล 013004
พล 043062
พล 013023
ศท 062012
กศ 042009

การวิจัยทางการศึกษา
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
วิธีสอนพลศึกษา 1
อาเซียนศึกษา
การประเมินผลโครงการ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(120ชม.)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

ปีที่ 4 เทอมปลาย
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
กศ 043010 การวิจัยในชั้นเรียน
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
พล 013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
พล 071082 ลูกเสือและยุวกาชาด
พล 084020 การสัมมนาทางพลศึกษา
พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
พล 033142 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
พล 033145 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
พล 053024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
พล 033143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(120ชม.)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3) *เลือก
2(1-2-3) เพียง
2(1-2-3) 1 วิชา
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ปีที่ 5 เทอมต้น
กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1

6(360ชม.)

ปีที่ 5 เทอมปลาย
กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2

6(360ชม.)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ศท 011006

การใช้ภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Usage
ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา
ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การนาความรู้ความคิด
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถแสดงออกโดยใช้ทักษะบูรณาการอย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์และศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ
ศท 021009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการ
แนะนาตนเองและผู้อื่น การทักทายและกล่าวลา การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง
ราคาสินค้าหรืออาหาร การให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ การขอและให้ความ ช่วยเหลือ
ศท 022010

การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Listening and Speaking Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง และการพูด โดยเน้นการออกเสียง การฝึกจับใจความสาคัญ การจดบันทึกย่อ
การสรุปความ การตอบคาถาม รวมถึงการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่างๆ
ศท 012007

ทักษะการใช้ภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Usage Skills
ศึกษาความสาคัญของภาษาไทย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา พัฒนาทักษะ ทางภาษา
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศท 012008

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ศึกษาความรู้ในการสื่อสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาในชีวิตประจาวัน คุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาถิ่นในประเทศไทย การสื่อสารต่างวัฒนธรรม สานวน โวหารที่ใช้ใน
การสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ให้เหมาะสม ตาม
กาลเทศะ
ศท 012009
การอ่านเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Reading for Communication
ศึกษาหลักการอ่าน ตีความและจับใจความสาคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
คุณค่า ตลอดจนการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อการถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง
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ศท 012010

วาทการ
2(1-2-3)
Speech
ศึกษาความมุ่งหมาย หลักการพูดแบบต่างๆ การใช้ภาษา การใช้เสียง การเสริมบุคลิกภาพ และ
มารยาทในการพูด หลักเกณฑ์การเตรียมและวิธีฝึกการพูดในชีวิตประจาวันการพูดในที่สาธารณะให้สัมฤทธิ์ผล
อย่างสร้างสรรค์
ศท 021008

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2(1-2-3)
Fundamental English
พัฒนาหลักการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
โดยเน้นด้านคาศัพท์และทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
ศท 022011

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Skills Development
พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อจับใจความและหารายละเอียด การหา
ความหมายของคาจากบริบท การพัฒนาคาศัพท์โดยใช้ Prefixes และ Suffixes การสรุปความ จากเรื่องที่ฟัง
และอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ศท 022015

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Japanese for Communication
ฝึ กทั กษะการใช้ ภาษาญี่ ปุ่ นทั้ ง 4 ด้ านแบบบู รณาการ ให้ สามารถฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ยนเพื่ อ
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022016

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
ฝึ กทัก ษะการใช้ภ าษาจี น ทั้ง 4 ด้ านแบบบู รณาการ ให้ ส ามารถฟั ง พู ด อ่ าน และเขีย นเพื่ อ
การติดต่อ สื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา

ศท 022017

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
French for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อ สื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022018

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
German for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเยอรมันทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
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ศท 022019

ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Tagalog for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาตากาล็อกทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022020

ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Bahasa for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาบาฮาซาทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022021

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Vietnamese for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเวียดนามทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022022

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Laotian for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาลาวทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ การ
ติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022023

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Combodian for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาเขมรทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022024

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Burmese for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาพม่า ทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้ส ามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
ศท 022025

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภ าษามลายูทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจาวันรวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา
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ศท 023012

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Reading Skill Development
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ การอ่านเพื่อสรุปความ การให้ความคิดเห็น การอ่านเพื่อ
หารายละเอียด การหาความหมายของคาจากบริบท รวมถึงการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศท 023013

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Writing Skill Development
ฝึกทักษะการเขียนประโยค โดยใช้คาศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับประวัติ จดหมาย และ
ลักษณะเฉพาะสาขาอาชีพระดับเบื้องต้น รวมถึงการเขียนเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศท 023014

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
2(1-2-3)
English for Work
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสมัครงาน การทางานในองค์กร มารยาทและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษารวมถึงการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการสมัครและการทางาน
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 041004
คุณธรรม จริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
Morality and for Graduates
ศึกษาความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ความจริง องค์ประกอบของชีวิต การดารงชีวิตในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น และใช้หลักศาสนธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข คุ้มครองโลกให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน
ศท 031010

จิตวิทยาในการดาเนินชีวิตและการปรับตัว
3(3-0-6)
Psychology for Living and Adaptation
การประยุกต์แนวคิดที่สาคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และ
เจตคติในการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา ในการ
ดาเนินชีวิตการปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศท 031011

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Sufficient Philosophy and Social Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ แนวทางปฏิบัติและ ความสัมพันธ์ ของหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาสังคม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา สังคม
ศท 032012

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Learning and Problem Solving Skills
การพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึ กทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการ
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการทาโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการกาหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้
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รู้จักตั้งโจทย์การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้าง
ความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงกว้าง การสร้างแบบจาลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการ
เสนอผลงาน
ศท 032013

มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Ethics for Living
ศึกษาแนวคิดในการดาเนินชีวิตและแนวทางในการทางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา
โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม การเคารพ
ผู้อื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพใน หลักประชาธิปไตย และ จิต
อาสา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ ได้อย่างมีความสุข
ศท 032014

ความงดงามแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Beauty of Life
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพหุวัฒนธรรม คุณค่าและความงามท่ามกลาง ความ
หลากหลาย ทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ ของมนุษย์
รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตมนุษย์ ชีวิตกับ ความงามใน
ด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์
ศท 032015

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
3(3-0-6)
Personality Building and Self Development
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน
การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อการเสริมสร้างและ การผดุงรักษาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ศท 032016

การจัดการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Living Management
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว และสังคม
กับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิดการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิตที่ดี
ศท 042003

ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
Life and Aesthetics
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์ ศึกษาองค์ประกอบและ คุณค่า
ความงามของธรรมชาติและศิลปะของมนุษย์
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 051002

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะ
การรับรู้สารสนเทศ กาหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การนาเสนอเผยแพร่ สารสนเทศ การอ้างอิง
สาหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์และการใช้สารสนเทศ อย่างมีจริยธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ศท 061003

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7 การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรค
การเมือง การเลือกตั้ง ปัญหาทางการเมืองไทย หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเป็น ประชาธิปไตย ระบบ
ตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐในรัฐธรรมนูญ
ศท 061005

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดาริ การประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ
ศท 061006

การศึกษากับสังคม
3(3-0-6)
Education and Society
ศึกษาความสาคัญของการศึกษากับสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษา ความสัมพันธ์ ของการศึกษา
กับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และสังคม ปัญหา
การศึกษาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา กับสังคม ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ วิธีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทาง ใน
การใช้การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
ศท 061007

วิถีไทยกับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Thai Way and Living
ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ใน
สังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ศท 061008

วิถีโลกกับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Global Society and Living
ศึกษาอารยธรรมของโลก ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ และผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยและประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ศท 062009

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป พื้นฐานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการดาเนินชีวิตประจาวัน ของ
บุคคลทั่วไป
ศท 062010

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
Arts for Human Development
มนุษย์ ภาพในอดีต ปั จจุบั นและอนาคต เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
ส าคั ญ ทางด้ า นศิ ล ปะของประเทศไทยและของโลก แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง วิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย และ
ผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา การสั งเคราะห์ แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมและรู้จักประยุกต์ความรู้ เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
ศท 062011

มนุษย์กับการเรียนรู้
3(3-0-6)
Human and Learning
ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์และการเรียนรู้ พัฒ นาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์
หลั กการพื้นฐานของการจั ดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ การเรียนรู้แบบ
กระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งการพัฒนาด้านในตน การวางพื้นฐานจิตใจและกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวม อย่าง
แท้จริงและเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความจริง ความงามและความดี แนวคิด เบื้องต้น
เกี่ยวกับมณฑลแห่งการเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ว่าง การสืบค้นและการบ่มเพาะสภาวะจิต ตื่นรู้ การรับฟัง อย่าง
ลึกซึ้ง เชาว์ปัญญาด้านจิตวิญญาณ การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านใน อย่างลึกซึ้ง
ศท 062012
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาพัฒนาการของชาติๆในอาเซียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการกั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชมคมอาเซี ย น ตลอดจนบทบาท
ความสาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
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ศท 062013

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai-Local Wisdom
ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ในท้องถิ่นต่างๆ สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศท 071004

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2(1-2-3)
Information Technology for Learning
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบ กับชีวิต และ
สังคม วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื บค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล ข้อมูล การจัดทารายงาน การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ การนาข้อมูลสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจาวัน
ศท 081006

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics and Statistics in Daily Life
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างมีระบบและมีเหตุผ ล
ความหมายของสถิติและระเบียบวิธีทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล
การสรุปและตีความ การสร้างตารางแจกแจงความถี่ การคานวณ ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้
ศท 091005

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Science and Technology in Daily Life
ศึกษาธรรมชาติ ลั ก ษณะ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ฝึ กปฏิบั ติโ ครงงาน
วิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ศท 072005

คอมพิวเตอร์ทั่วไป
2(1-2-3)
General Computer
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ การประมวลผล และการประยุกต์ ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ด้านกราฟฟิก นาเสนอข้อมูล โปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน
ศท 072006

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Software Package Using in Daily Life
ศึกษาความเป็นมา โครงสร้าง ประโยชน์ของโปรแกรมสาเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ
โปรแกรม สาเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และโปรแกรมสาเร็จรูปอื่นๆ ที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
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ศท 082007

ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Thinking Skills and Creativity
ศึกษาการคิด ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและระดับของความคิด การตัดสิ นใจ การคิด
สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาเทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดและการสร้างสรรค์
ศท 082008

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
2(1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการคิด
และการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและอภิปรายผล
ศท 092006

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science and Technology for Developing Quality of Life
ศึ กษาความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต พั ฒ นาการของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง
ศท 092007
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Systematic Thinking Procedures for Problem Solving in Daily Life
ศึกษาการทางานทางสมองของมนุษย์ กระบวนการคิด ทักษะการคิด การกาหนดปัญหา การตั้ง
สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ศท 092008

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Human and Environment
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มวิชาชีพครู
กศ 011006

พื้นฐานการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Foundation
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่าย ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
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กศ 012007

พื้นฐานวิชาชีพครู
2(1-2-3)
Teacher Professional Fundamental
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การส่งเสริม ปลูกฝังและยกระดับวิชาชีพครู
กศ 013008

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
กศ 023012

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ การออกแบบและการจัดทาหลักสูตร
กระบวนการสร้างหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศ 023013

การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Management
ความหมาย ความสาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอน
การจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กพิเศษ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจัดการ ชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้จริ ง
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
กศ 032004
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information and Communication Technology
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการ
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง
การประยุกต์ใช้
การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้
กศ 042007

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการวัด
และประเมินผล คุณธรรมของผู้ประเมิน เครื่องมือการวัดผลการศึกษา คุณลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย สถิติสาหรับการวัดและประเมินผล การตัดสินผลการเรียน
การรายงานผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน รูปแบบการประเมินผลเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผล การนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
กศ 043008

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการ แนวคิดของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณ
นักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบและ
การเขีย นโครงการวิจั ย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อ การวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กศ 052006

จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
ศึกษาความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับ จิตวิทยาพัฒ นาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้ อมที่มีต่อ
พัฒนาการ การพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยสูงอายุ
บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
กศ 052007

จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
การรับรู้ การเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ การจา การลืม การนาจิตวิทยา
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กศ 052008

จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เจตคติ การปรับตัว การนาหลักจิตวิทยาไปจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมองให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็ก
พิเศษ
กศ 064008

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Administration and Quality Assurance
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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กศ 064009

การสัมมนาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Education
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการการสัมมนาทางการศึกษา รูปแบบของ การ
สัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ฝึกปฏิบัติการ
จัดสัมมนาทางการศึกษา
กศ 031005

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
2(2-0-4)
Information Technology for Teacher
ศึกษาความสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคม การใช้งานโปรแกรม
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ข้อมูลบนระบบเครือข่าย วิธีการสืบค้นข้อมูลความรู้ ข่าวสาร การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล การจัดทารายงาน การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
นามาใช้ในการเรียนการสอน
กศ 042009

การประเมินผลโครงการ
2(1-2-3)
Program Evaluation
ศึก ษาความหมาย ความส าคัญ ความมุ่ง หมาย และประโยชน์ข องการประเมิน ผลโครงการ
หลัก การเขีย นโครงการ รูป แบบในการประเมิน ผลโครงการ การวิเ คราะห์โ ครงการเพื่อ การประเมินผล
การวางแผนการประเมินผลโครงการ การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือในการประเมินผล
โครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ หลักการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินผลโครงการและการนาเสนอผลการประเมินผลโครงการ
กศ 043010

การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Action Research
ศึกษาความหมาย ลั กษณะ และประโยชน์ ของการวิจั ยในชั้ นเรียน การวิเคราะห์ ปั ญหาการวิจั ย
การวางแผนและออกแบบการวิจัย การเลือกและสร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย วิธีดาเนินการ
วิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การฝึ กภาคสนามเพื่อดาเนินการวิจัย
การเขียนรายงานและนาเสนอผลการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กศ 064010

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Supervision
ศึกษาทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการนิเทศการศึกษา การวางแผนและการประเมินโครงการ
นิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
การพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและการนิเทศเพื่อพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
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กศ 024014

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120 ชั่วโมง)
Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการสังเกต ธรรมชาติผู้ เรียน การจัดทาแผนการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์
จาลอง การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลและนาเสนอผล
การปฏิบัติงาน
กศ 024015

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120 ชั่วโมง)
Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการจัดทาโครงงานทางวิชาการ การศึกษางานวิจัยในชั้นเรียน ภารกิจของครูใน ชั้นเรียน
ฝึกการจัดการชั้นเรียน การทดลองสอนในสถานการณ์จริง การนาเสนอผลการศึกษา
ที่แสดงผลการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะการวิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น (วิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ น คื อ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1)
กศ 025016

ปฏิบัติการสอน 1
6(360 ชั่วโมง)
Internship 1
การจัดทาแผนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน และนาแผนไปปฏิบัติการสอนตามกลุ่มสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การบันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การนาเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2)
กศ 025017

ปฏิบัติการสอน 2
6(360 ชั่วโมง)
Internship 2
การปฏิบัติงานครู การสอน และการพัฒนาคุณภาพการสอน การนาปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา
วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ และดาเนินการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน การวัดและ
ประเมิน ผลการเรีย นรู้ตามสภาพจริ ง การรายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ปฏิบัติการสอน 1)
3. วิชาเอกพลศึกษา
พล 011006
2(2-0-4)

ประวัติและหลักการพลศึกษา

History and Principles of Physical Education
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา และแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา วิวัฒนาการและ
ความเป็นมาของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการพลศึกษาและการออกกาลังกาย นโยบาย
และแผนการศึกษาของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา ปัญหาและการแก้ไข การพั ฒนาการพลศึกษา
แนวโน้มของการ พลศึกษา
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พล 011013
พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
2(1-2-3)
Professional Foundation of Physical Education, Sports and Recreation
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย และความสัมพันธ์ของวิชาชีพพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ความคิดรวบยอด ศาสตร์ และองค์ความรู้ ด้านปรัช ญา สังคมวิทยา จิตวิทยา และอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานของ
วิชาชีพ บทบาทและความสาคัญของวิชาชีพต่อบุคคลและสังคม โอกาส และความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
พล 012008
2(2-0-4)

หลักสูตรพลศึกษา

Physical Education Curriculum
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้
กับสาระในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล
ตามหลักสูตรของพลศึกษา
พล 012014

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
2(1-2-3)
English for Physical Education Profession I
ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์ สานวน เฉพาะสาขาวิชาชีพ

พล 012018
2-3)

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2

2(1-

English for Physical Education Profession 2
ฝึ ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ อ่ า นบทคั ด ย่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และต ารา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ และการนาเสนอ
พล 012022
2(1-2-3)

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น

Basic Movement
ศึ ก ษาความหมาย และความส าคั ญ ของการเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
เคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ประเภทของการพัฒนาความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวตามพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู้วิธีควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กวัยต่าง ๆ
พล 013001
2(2-0-4)

การจัดการแข่งขันกีฬา

Organization in Sports Competition
ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา การดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา การจัด
การแข่งขันกีฬาแบบต่าง ๆ การจัดวัสดุอุปกรณ์ สนาม สถานที่ เครื่องอานวยความสะดวก รวมทั้งแนวทางใน
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การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
พล 013004

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0-4)
Administration of Physical Education in School
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดและการบริห ารโดยทั่ว ไป การจัดและการบริห าร
พลศึ ก ษาในโรงเรี ย น ความมุ่ ง หมายและคุ ณ ประโยชน์ การจั ด และการบริ ห ารในด้ า นนโยบาย บุค คล
งบประมาณ การเงิน อุป กรณ์แ ละเครื่อ งอานวยความสะดวก การจัด และบริห ารโครงการแข่ง ขัน กีฬ า
ในโรงเรีย น การแก้ปัญหาต่างๆ ของการจัดและบริห ารพลศึกษาในโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา การ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งศึกษากฎหมายทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พล 013019

การประเมินผลทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Assessment in Physical Education
ศึก ษาความหมาย ความส าคั ญ ขอบข่ า ย และประโยชน์ ข องการวั ด และประเมิ น ผลพลศึ ก ษา
หลักการทดสอบ วัดผล และประเมินผลพลศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา การสร้าง
แบบทดสอบพลศึกษา การจัดเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมายของผลการ
ทดสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติ
พล 013020

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
2(1-2-3)
Kinesiology in Physical Education
แนวคิด พื้น ฐานเกี่ย วกั บ วิท ยาศาสตร์ก ารเคลื่ อ นไหวของร่า งกาย ความสั ม พัน ธ์ข องข้อ ต่อ และ
กล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนาหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว มาวิเคราะห์ลักษณะ ท่าทาง
และความสามารถของมนุษย์ ในการประกอบกิจกรรมทางพลศึกษา และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวัน
พล 013021

การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
2(1-2-3)
Motor Learning in Physical Education
ศึกษาความสาคัญ และหลักจิตวิทยา ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การฝึก การจา และ
การถ่ายทอดประสบการณ์ แรงจูงใจ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนักของแรงกับ
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการฝึกซ้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา
พล 071082

ลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
Boy Scouts and Red Cross Youth
ศึกษาประวัติ ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของลูกเสือและยุวกาชาด หลักการของลูกเสือ
และยุวกาชาด กฎหมายมนุ ษยธรรม โครงสร้างและการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการยุวกาชาด หลักสูตรและการดาเนินงานลูกเสือและยุวกาชาดใน
โรงเรียน พิธีการลูกเสือและยุวกาชาด ความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทักษะทางการลูกเสือ และยุว
กาชาด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือการอบรมผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด
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พล 084020

การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Physical Education
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและหลักการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา ประเภท
ของการสัมมนา รูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิค และวิธีการจัดการสัมมนา การศึกษา
งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาทางพลศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การอภิปรายเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการสัมมนา
และการมีส่วนรวม
วท 082273

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
Sports and Exercise Physiology
ศึกษาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักกีฬา การทางาน
ของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบกระดูก ผลของการออก
กาลังกายที่มีต่อสภาพทางร่างกายของเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักกีฬา ข้อควรระวังในการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา
สข 001001

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
2(1-2-3)
Anatomy and Physiology 1
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคาศัพท์ทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา
ระบบร่องกาย รูปร่าง ลักษณะ ตาแหน่งและหน้าที่การทางานของอวัยวะในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครง
ร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท การดูแลและส่งเสริมระบบอวัยวะและพัฒนาการของร่างกาย รวมทั้งการ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สข 001002

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
Anatomy and Physiology 2
ศึก ษารู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ ตาแหน่ ง และหน้ า ที่ ก ารท างานของอวั ย วะในระบบหายใจ ระบบการ
ไหลเวีย นโลหิตและน้ าเหลือง ระบบย่ อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย การดูแลและส่งเสริมระบบอวัยวะและพัฒนาการของร่างกาย รวมทั้ง
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สข 013027

การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
2(1-2-3)
Prevention and First Aid in Sports Injuries
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบข่าย และประโยชน์ของการป้องกันและการปฐมพยาบาล การ
บาดเจ็บทางการกีฬา สภาพของการบาดเจ็บ สาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การจาแนกการบาดเจ็บ
ตามประเภทของกีฬาและอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ การป้องกันและการปฐมพยาบาลตามลักษณะของการบาดเจ็บ
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พล 031109

ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Track and Field
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกรีฑา กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 031116

ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Badminton
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 031129

ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Swimming
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032125

ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Gymnastics
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 041045

ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Basketball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 041049

ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Football
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 041051

ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล กฎ กติกาการแข่งขัน
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พล 042048

ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Futsal
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 031119

ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Muay Thai
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬามวยไทย กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 541056

ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Sepak Takraw
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 051019

ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Krabi Krabong
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกระบี่กระบอง กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 071091

ทักษะและการสอนหมากรุกไทย
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Thai Chess
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนมากรุกไทย กฎ กติกาการแข่งขัน
การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการจัดการแข่งขัน
พล 031134

ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Aerobic Dance
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032118

ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Petanque
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬากีฬาเปตอง กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
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พล 071086

ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Rhythmic Activity
ประวัติ ประโยชน์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจังหวะและดนตรี หลักการเต้นราเบื้องต้น ประเภทของ
การเต้นราพื้นเมืองของประเทศต่างๆ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
ฝึกทักษะการเต้นราพื้นฐานของไทยและสากล อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก การฝึกทักษะและการสอน
กิจกรรมเข้าจังหวะ
พล 071088

ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Social Dance
ประวัติ ประโยชน์ ทิศทาง แนวเต้นรา ประเภท การจับคู่ การเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนการ
เรียนรู้จังหวะดนตรีของการลีลาศในจังหวะต่างๆ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการลิลาศ การฝึกทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
พล 033137

กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Tracks and Fields
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกรีฑา (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกรีฑา)
พล 033145

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Badminton
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาแบดมินตัน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน)
พล 033147

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Muay Thai
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬามวยไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย)
พล 033153

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Gymnastics
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬายิมนาสติก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก)
พล 033155

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Swimming
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาว่ายน้า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า)
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พล 033157

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Aerobic Dance
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์)
พล 043057

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Basketball
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาบาสเกตบอล(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล)
พล 043059

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Futsal
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬา ฟุตซอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล)
พล 043060

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Football
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล)
พล 043062

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Volleyball
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล)
พล 043065

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Sepak Takraw
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนเซปักตะกร้อ)
พล 053024

กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Krabi Krabong
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬากระบี่กระบอง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง)
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พล 013023

วิธีสอนพลศึกษา 1
3(2-2-5)
Method of Teaching in Physical Education 1
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสอนวิชาพลศึกษา บทบาทและ
หน้าที่ผู้สอนพลศึกษา ลักษณะและความต้องการของผู้เรียน การจาแนกวัตถุประสงค์ ทางการศึกษาและพล
ศึกษา วัตถุป ระสงค์เชิงพฤติกรรม หลักสูตรในสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมการสอนที่
เหมาะสม องค์ประกอบที่สาคัญในการสอน การสอนพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย และในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีสอนแบบต่างๆ
การเตรียมการสอน การจัดทา
กาหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน
การทดลองสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียน การสอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา
พล 014024

วิธีสอนพลศึกษา 2
3(2-2-5)
Method of Teaching in Physical Education 2
ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การเลือกใช้สื่อ และนวัต กรรมในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเตรียมการสอน การจัดทา
กาหนดการสอน การทดลองสอน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางพล
ศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
พล 003028

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
2(1-2-3)
Life Saving and Safety In Aquatics
ศึกษาประวัติ และประโยชน์ ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า การเตรียมพร้อมส าหรับ
ตนเอง วิธีการและเทคนิคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้า การใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต และการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ การฝึกทักษะการช่วยชีวิตทางน้า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬา
ว่ายน้า)
พล 003029

สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Physical Fitness for Quality of Life
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อคุณภาพชีวิต หลักการบริหารกาย การพัฒนาประสิทธิภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการฝึกการ
บริหารกาย ผลของการบริหารกาย การเลือกกิจกรรมการบริหารกายสาหรับบุคคลในวัยต่างๆ การทดสอบและ
การตรวจสอบบุคลิกภาพและสมรรถภาพทางกาย
พล 003030

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Activities for Well-being and Fitness Enhancement
ศึกษาความความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของกิจกรรมทางกาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สุขภาวะ และสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการเคลื่อนไหวพื้นฐานและกีฬาอย่างน้อย 2 กิจกรรม/
กีฬา โดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการสร้างเสริม
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บุคลิกภาพและสมรรถภาพด้วยกิจกรรมทางกาย จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท รวมทั้งการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พล 012012

โอลิมปิกศึกษา
2(2-0-4)
Olympic Study
ศึกษาประวัติ ปรัชญา มโนทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กรและการบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของขบวนการโอลิมปิกและองค์กรกีฬาที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
พล 012029

พลศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Physical Education
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบข่าย และประโยชน์และประเภทของกิจกรรมพลศึกษาสาหรับ
กลุ่มพิเศษ ประเภทของกลุ่มพิเศษ สาเหตุของความบกพร่องทางกาย อาการและวิธีการป้องกัน หลักการจัด
โปรแกรม การเลื อก และการปรั บ กิจกรรมพลศึกษาส าหรับกลุ่ มพิเศษ โครงการเรียนร่ว มและโครงการ
การศึกษาเป็นรายบุคคลสาหรับกลุ่มพิเศษ กีฬาคนพิการภายในประเทศ และต่างประเทศ
พล 013026

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Innovation and Information Technology in Physical Education
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา
คุณค่า และความสัมพันธ์ของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเลือก การดัดแปลง การผลิต การใช้
การเก็บและการบารุงรักษา การสารวจแหล่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางพลศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาใช้ในทางพลศึกษาและกีฬา
พล 013028

สังคมวิทยาและจิตวิทยาการกีฬาสาหรับครูพลศึกษา
2(2-0-4)
Sports Sociology and Psychology
ศึกษาความหมายความสาคัญของสังคมวิทยาและจิตวิทยาการกีฬา ความสัมพันธ์ของสังคมวิทยากับ
จิ ต วิ ท ยากั บ การกี ฬ า องค์ ป ระกอบความส าเร็ จ ของนั ก กี ฬ า การจู ง ใจ ความวิ ต กกั ง วล ความเครี ย ด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา การนาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการสอนพลศึกษาและกีฬา
พล 072020

ค่ายพักแรม
2(1-2-3)
Camping
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่าย พักแรม
องค์ก รที่ จั ด ค่า ยพั กแรม กิจ กรรมและหลั กการจัด กิจ กรรมค่า ยพัก แรม คุณ ลั ก ษณะของผู้ นาค่า ยพั กแรม
ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม การปฏิบัติตนเป็นชาวค่ายที่ดี การจัดและดาเนินการค่ายพักแรม
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นก 011022

การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Leisure and Recreation
ศึกษาประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายและธรรมชาติของนันทนาการและ
การใช้เวลาว่างอย่างมีระบบ แรงจูงใจที่ทาให้มนุษย์เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนมีทักษะในการนา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
พล 032108

ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Dance Sports
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032110

ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Cycling
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032111

ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Golf
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032112

ทักษะและการสอนกีฬาดาบสากล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Fencing
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาดาบสากล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032113

ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Taekwondo
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032114

ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Tennis
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส กฎ กติกาการแข่งขัน
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พล 032115

ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Table Tennis
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032117

ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Punjak Silat
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032120

ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Wrestling
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032121

ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Boxing
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬามวยสากล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032122

ทักษะและการสอนกีฬายกน้าหนัก
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Weightlifting
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬายกน้าหนัก กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032123

ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Archery
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬายิงธนู กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032124

ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Shooting
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬายิงปืน กฎ กติกาการแข่งขัน
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พล 032126

ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกลีลา
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Rhythmic Gymnastics
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การฝึ กทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกลีล า กฎ กติกาการแข่งขัน
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032127

ทักษะและการสอนกีฬายูโด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Judo
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬายูโด กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032128

ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Rowing
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032130

ทักษะและการสอนกีฬาวินด์เซิร์ฟ
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Windsurfing
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาวินด์เซิร์ฟ กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032131

ทักษะและการสอนกีฬาสควอช
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Squash
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาสควอช กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032132

ทักษะและการสอนกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Snooker and Billiard
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด กฎ กติกาการ
แข่งขัน การเป็น ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน

หลักสูตรศึกษาศาสตรศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

หน้า 58

พล 032133

ทักษะและการสอนหมากล้อม (โกะ)
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Go
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนหมากล้อม (โกะ) กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032135

ทักษะและการสอนกีฬาวู๊ดบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Wood ball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาวู๊ดบอล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032136

ทักษะและการสอนกีฬาขี่ม้า
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Equestrian
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาขี่ม้า กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032159

ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ
2(1-2-3)
Skill and Instruction for Wushu (Sanshou)
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การ
ฝึกสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 032161

ทักษะและการสอนคาราเต้-โด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Karate-Do
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนคาราเต้ -โด กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032162

ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Soft Tennis
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การฝึ กทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เ ทนนิส กฎ กติกาการแข่งขัน
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 032163

ทักษะและการสอนกีฬาคูราช
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Kurach
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาคูราช กฎ กติกาการแข่งขัน
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พล 042044

ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Netball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและ
ดาเนินการแข่งขัน
พล 042047

ทักษะและการสอนกีฬาโปโลน้า
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Water Polo
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาโปโลน้า กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 042050

ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Rugby Football
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 042052
ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Beach Volleyball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 042053

ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Hockey
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 042054

ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Indoor Hockey
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม กฎ กติกาการแข่งขัน
พล 042055

ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Handball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล กฎ กติกาการแข่งขัน
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พล 042066

ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Gabaddi
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้ กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 042067

ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Softball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 042068

ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Baseball
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขัน
พล 052020

ทักษะและการสอนดาน้า
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Scuba Diving
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการดาน้า
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนดาน้า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะ
และการสอนว่ายน้า)
พล 052021

ทักษะและการสอนไต่หน้าผา
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Rock Climbing
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนไต่หน้าผา กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการจัดการแข่งขัน
พล 052022

ทักษะและการสอนไอกิโด
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Aikido
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนไอกิโด กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็น ผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการจัดการแข่งขัน
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พล 052023

ทักษะและการสอนไตรกีฬา
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Triathlon
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนไตรกีฬา กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขันไตรกีฬา
พล 072087

ทักษะและการสอนเกมและเกมนา
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Games and Lead-Up Games
ประวัติ ประโยชน์ ตวามมุ่งหมายและประเภทของเกมและเกมนา อุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การเป็นผู้นาเกม การฝึกทักษะและการสอนเกมและเกมนา
พล 072087
ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Self Defense
ประวัติ ประโยชน์ ทักษะการป้องกันตัว กลวิธีการป้องกันตัว อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนศิลปะ
การป้องกันตัว
พล 072089

ทักษะและการสอนโบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Bowling
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนโบว์ลิ่ง กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการจัดการแข่งขัน
พล 072090

ทักษะและการสอนกีฬาลอนโบว์

2(1-23)

Skills and Instruction for lawn bowl
ศึกษาประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยใน
การเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกีฬาลอนโบว์ กฏ กติกา และการ
แข่งขัน การเป็น ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการแข่งขันกีฬาลอนโบว์
พล 072092

ทักษะและการสอนหมากรุกสากล
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Chess
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนหมากรุกสากล กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดาเนินการจัดการแข่งขัน
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พล 072093

ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Calisthenics
ประวัติ ประโยชน์ ท่ากายบริหารแบบต่างๆ การฟัง จังหวะดนตรี การจัดระเบียบแถว การปรับขบวน
และแนวคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี
พล 072094

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Thai Folk Plays
ประวัติ ประโยชน์ ลักษณะของการละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นเมืองของไทย ประเภทของการเล่น
และการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การฝึกทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย
พล 072095

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน
2(1-2-3)
Skills and Instruction for Asean Folk Plays
ประวัติ ประโยชน์ ลักษณะของการละเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นเมืองอาเซี่ยน ประเภทของการเล่น
และการละเล่นพื้นบ้านของเด็ก อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
การฝึกทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน
พล 033138

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Golf
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬากอล์ฟ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ)
พล 033139

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Dance Sports
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาลีลาศ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ)
พล 033140

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Strategies in Cycling
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาจักรยาน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน)
พล 033141

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Fencing
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาดาบสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาดาบสากล)
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พล 033142

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Taekwondo
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาเทควันโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด)
พล 033143

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Tennis
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส)
พล 033144

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Table Tennis
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส)
พล 033146

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาปันจักสีลัต
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Punjak Silat
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาปันจักสีลัต (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต)
พล 033148

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้า
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Wrestling
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬามวยปล้า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า)
พล 033149

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Boxing
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬามวยสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล)
พล 033150

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้าหนัก
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Weight Lifting
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬายกน้าหนัก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายกน้าหนัก)

หลักสูตรศึกษาศาสตรศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

หน้า 64

พล 033151

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Archery
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬายิงธนู (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู)
พล 033152

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Shooting
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬายิงปืน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน)
พล 033154

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Judo
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬายูโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายูโด)
พล 033156

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาสควอช
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Squash
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาสควอช (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาสควอช)
พล 033158

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวู๊ดบอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Wood ball
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาวู๊ดบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวู๊ดบอล)
พล 033160

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Wushu (Sanshou)
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ)
พล 033164

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาคูราช
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Kurash
ทักษะการเป็ น ผู้ ตัดสิ น เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึ กสอน การวางแผน
การฝึกและการจัดการกีฬาคูราช (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาคูราช)
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พล 043058

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้า
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Water PoLo
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาโปโลน้า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาโปโลน้า
พล 043061

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Rugby Football
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล)
พล 043063

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Hockey
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาฮอกกี้ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้)
พล 043064

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
Coaching Strategies and Management in Handball
ทักษะการเป็นผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ฝึกสอน การวางแผนการฝึก
และการจัดการกีฬาแฮนด์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล)
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