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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education

ค.บ. (พลศึกษา) B.Ed. (Physical Education)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
มุงผลิตครูพลศึกษาท่ีมีความรูดี ทักษะเดน ถายทอดเปน เนนคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค เพ่ือผลิตครูพลศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้
1) มีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานสําหรับการเปนครูพลศึกษามืออาชีพ

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2) มีความสามารถในการประยุกตใชและถายทอดความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแกผูเรียนชุมชน

และสังคมไดเปนอยางดี
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบในการจัดการเรียนรู รวมท้ัง

สามารถวิจัยทางพลศึกษาและใฝเรียน ใฝรู พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
(1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
(3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 134 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

(1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
(1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

(2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ 68 หนวยกิต

ก. วิชาเอกบังคับ 53 หนวยกิต
ข. วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต

(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
(2.3) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

(1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Conveying Meaning
3(3-0)
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1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills Practicing

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living toward Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

(3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 134 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

(1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

Thai Language and Culture for Teachers
3(2-2)

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

(1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011504 ปรัชญาการศึกษา

Philosophy of Education
3(3-0)

1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization

3(3-0)

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum  Development

3(2-2)

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology  for  Teachers

2(1-2)

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว 2(1-2)
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Counseling Psychology and Guidance
1023401 การจัดการเรียนรู

Learning  Management
3(2-2)

1061104 การจัดการชั้นเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation  and Information Technology in Education

3(2-2)

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational  Measurement  and  Evaluation

3(2-2)

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational  Research

3(2-2)

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit  Formulation

2(1-2)

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

(2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ 68 หนวยกิต

ก. วิชาเอกบังคับ 53 หนวยกิต

หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน 27 หนวยกิต

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1

2(90)

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School  Internship 1

6(550)

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School  Internship 2

6(550)

4081001 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา
English for Physical Education Teachers

3(2-2)

4081110 ประวัติ ปรัชญา และหลักการทางพลศึกษา
History, Philosophy and Principles of Physical Education

2(2-0)

4081801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา
Curriculum and Learning Management in Physical
Education

3(2-2)
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หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาข้ันพื้นฐาน 20 หนวยกิต
4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ

Rhythmic Activities
2(1-2)

4081610 การฝกทักษะและการตัดสินกรีฑา
Skills   Practicing and Judging for Athletics

2(1-2)

4081611 การฝกทักษะและการตัดสินยิมนาสติกข้ันพ้ืนฐาน
Skills  Practicing and Judging for Basic Gymnastics

2(1-2)

4081612 การฝกทักษะและการตัดสินเทเบิลเทนนิส
Skills   Practicing and Judging for Table Tennis

2(1-2)

4081613 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตบอล
Skills   Practicing and Judging for Football

2(1-2)

4081614 การฝกทักษะและการตัดสินบาสเกตบอล
Skills   Practicing  Practicing and Judging for Basketball

2(1-2)

4081615 การฝกทักษะและการตัดสินวอลเลยบอล
Skills   Practicing and Judging for Volleyball

2(1-2)

4081616 การฝกทักษะและการตัดสินกระบี่กระบอง
Skills  Practicing and Judging for Sword and Pole
Fighting

2(1-2)

4081617 การฝกทักษะและการตัดสินแบดมินตัน
Skills  Practicing and Judging for Badminton

2(1-2)

4081802 การเรียนรูและการพัฒนาทักษะกลไก
Motor Skills l  Practicing Learning and Development

2(2-1)

4081804 การวัดและประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา
Measurement and Evaluation in Physical Education
Learning

2(2-1)

4081901 การวิจัยทางพลศึกษา
Physical Education Research

3(2-2)

4082106 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
Administration and Management of Physical Education
in School

2(2-0)

4082204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise

2(2-1)

4082205 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
Human Growth and Development

3(2-2)

4084202 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
Scientific Principles of Sport Training

3(2-2)

4084418 ผูนํานันทนาการและเกม
Recreation and Game Leader

2(1-2)
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4081618 การฝกทักษะและการตัดสินตะกรอ
Skills  Practicing and Judging for Takraw

2(1-2)

หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา 6 หนวยกิต
*รายวิชาในหมวด ค ถาผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดจะตองผานการเรียนรายวิชาใน

หมวด ข  การฝกและการตัดสินกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ของรายวิชาในกีฬาชนิดนั้นๆ มากอน
4082001 เทคนิคการสอนและการฝกฟุตบอล

Techniques for Teaching and Training in Football
2(1-2)

4082002 เทคนิคการสอนและการฝกบาสเกตบอล
Techniques for Teaching and Training in Basketball

2(1-2)

4082003 เทคนิคการสอนและการฝกวอลเลยบอล
Techniques for Teaching and Training in Volleyball

2(1-2)

ข. วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต
หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน เลือก 7 หนวยกิต

4081803 การสอนพลศึกษาและกีฬา
Teaching in Physical Education and Sports

2(2-1)

4082414 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูชั้นสูง
Advanced Unit Leader Training Course (A.T.C.)

2(1-2)

4082801 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษา
Technology and Computer for Physical Education

2(2-0)

4082901 การพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
Physical Education for Children with Special  Needs

2(3-0)

4083111 การจัดการแขงขันกีฬา
Sport Competition Management

2(2-1)

4083207 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
Kinesiology

2(2-1)

4083208 สมรรถภาพทางกาย
Physical  Fitness

2(2-1)

4083209 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
Health Promotion and Disease Prevention

3(2-2)

4083311 การสรางเสริมความปลอดภัย
Safety Promotion

2(2-1)

4083901 การเปนผูประกอบการธุรกิจกีฬา
Sport Entrepreneurship

3(2-2)

4084905 สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar  on Physical  Education

2(2-1)
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หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาข้ันพื้นฐาน เลือก 4 หนวยกิต
4081619 การฝกทักษะและการตัดสินวายน้ํา

Skills  Practicing and Judging for Swimming
2(1-2)

4081620 การฝกทักษะและการตัดสินเทนนิส
Skills  Practicing  Practicing and Judging for Tennis

2(1-2)

4081621 การฝกทักษะและการตัดสินยูโด
Skills   Practicing and Judging for Judo

2(1-2)

4081622 การฝกทักษะและการตัดสินเทควันโด
Skills Practicing and Judging for Taekwondo

2(1-2)

4081623 การฝกทักษะและการตัดสินมวยไทย
Skills  Practicing and Judging for Muay Thai

2(1-2)

4081624 การฝกทักษะและการตัดสินมวยสากล
Skills   Practicing and Judging for Boxing

2(1-2)

4081625 การฝกทักษะและการตัดสินแฮนดบอล
Skills  Practicing and Judging for Handball

2(1-2)

4081626 การฝกทักษะและการตัดสินรักบี้ฟุตบอล
Skills   Practicing and Judging for Rugby Football

2(1-2)

4081627 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตซอล
Skills  Practicing and Judging for Futsal

2(1-2)

4081628 การฝกทักษะและการตัดสินลีลาศ
Skills   Practicing and Judging for Dance Sport

2(1-2)

4081629 การฝกทักษะและการตัดสินแอโรบิกดานซ
Skills  Practicing and Judging for Aerobic Dances

2(1-2)

4081630 การฝกทักษะและการตัดสินกอลฟ
Skills  Practicing and Judging  for Golf

2(1-2)

4083310 ความปลอดภัยทางน้ําและการชวยชีวิต
Water Safety and Life Saving

2(1-2)

หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา เลือก 4 หนวยกิต
*รายวิชาในหมวด ค ถาผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดจะตองผานการเรียนรายวิชาใน

หมวด ข การฝกและการตัดสินกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ของรายวิชาในกีฬาชนิดนั้นๆ มากอน
4082004 เทคนิคการสอนและการฝกยิมนาสติก

Techniques for Teaching and Training in
Gymnastics

2(1-2)

4082005 เทคนิคการสอนและการฝกเทเบิลเทนนิส
Techniques for Teaching and Training in Table  Tennis

2(1-2)

4082006 เทคนิคการสอนและการฝกวายน้ํา
Techniques for Teaching and Training in Swimming

2(1-2)
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4082007 เทคนิคการสอนและการฝกตะกรอ
Techniques for Teaching and Training in Takraw

2(1-2)

4082008 เทคนิคการสอนและการฝกกระบี่กระบอง
Techniques for Teaching and Training in Sword  and Pole
Fighting

2(1-2)

4082009 เทคนิคการสอนและการฝกแบดมินตัน
Techniques for Teaching and Training in Badminton

2(1-2)

4082010 เทคนิคการสอนและการฝกเทนนิส
Techniques for Teaching and Training in Tennis

2(1-2)

4082011 เทคนิคการสอนและการฝกยูโด
Techniques for Teaching and Training in Judo

2(1-2)

4082012 เทคนิคการสอนและการฝกเทควันโด
Techniques for Teaching and Training in Taekwondo

2(1-2)

4082013 เทคนิคการสอนและการฝกมวยไทย
Techniques for Teaching and Training in Muay Thai

2(1-2)

4082014 เทคนิคการสอนและการฝกมวยสากล
Techniques for Teaching and Training in Boxing

2(1-2)

4082015 เทคนิคการสอนและการฝกแฮนดบอล
Techniques for Teaching and Training in Handball

2(1-2)

4082016 เทคนิคการสอนและการฝกรักบี้ฟุตบอล
Techniques for Teaching and Training in Rugby
Football

2(1-2)

4082017 เทคนิคการสอนและการฝกลีลาศ
Techniques for Teaching and Training in Dance Sport

2(1-2)

4082018 เทคนิคการสอนและการฝกกรีฑา
Techniques for Teaching and Training in Athletics

2(1-2)

4082019 เทคนิคการสอนและการฝกกอลฟ
Techniques for Teaching and Training in Golf

2(1-2)

(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
4082107 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 1

Teaching Management on Physical Education
and Health  Education 1

3(2-2)

4082108 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 2
Teaching Management on Physical  Education
and  Health  Education 2

3(2-2)
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(2.3) เลือกวิชาเอกในหมวด ข หรือ หมวด ค หรือวิชาวิธีสอนอ่ืน เพิ่มเติมอีก
4 หนวยกิต

2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน

รายวิชาใด ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทยการใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสมการใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความการยอความการสรุป
ความการวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูดและ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

Oral communication Skills and listening comprehension Skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
Skills : reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมการกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม
กับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆเก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตรดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิตปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติการสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
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ดานความเชื่อ ศาสนา สังคมบนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยินการเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบการพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกตการแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสู
การเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living toward  Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลกทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบันสรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยงในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences  and  Equilibrium  of  Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติดการเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ
ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดีและการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated  Problem  Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิดและการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยาการคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรการคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวมและการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
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สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology  and   Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพและการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 134 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต

1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร  การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional  classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis
on interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิด  กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน
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กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization

3(3-0)

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน
เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลกัธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช  ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

2(1-2)

จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
การเรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว  การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบ
การจัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิดแกปญหาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง

1061104 การจัดการช้ันเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด
หลักการ  เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in  Education

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(2-2)

หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
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1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

3(2-2)

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน  การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียน

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี  ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน

2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

Practicum 1
2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  การจัดทําแผนการจัด
การเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผล การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
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1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน  การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1

6(550)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย
ตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด
การปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2

6(550)

การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

2.2 วิชาเฉพาะดาน 78 หนวยกิต
แบงออกเปน 4 หมวด  ดังนี้

หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน
4081001 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา

English for Physical Education Teachers
3(2-2)

การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา คําศัพทและความหมาย
เฉพาะซึ่งเปนศัพทเทคนิคทางพลศึกษา เทคนิคการจัดกิจกรรมการฝกทักษะการฟง การพูด รวมท้ัง
สามารถอธิบายและสื่อสารเพ่ือการสนทนาทางดานพลศึกษา
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4081110 ประวัติ ปรัชญา และหลักการทางพลศึกษา 2(2-0)
History, Philosophy and Principles of Physical Education
ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการทางพลศึกษา ความสําคัญของพลศึกษา

แนวความคิดทางดานปรัชญาพลศึกษา หลักการพ้ืนฐานทางพลศึกษา ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา
วัตถุประสงคของการพลศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมทางพลศึกษา

4081801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 3(2-2)
Curriculum and Learning Management in Physical Education
ความรู พ้ืนฐานของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามมาตรฐานชวงชั้น นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู การวิเคราะหและกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหา และกิจกรรม การจัดระเบียบชั้นเรียนและการดําเนินการจัดการเรียนรูพลศึกษา
ในโรงเรียน

4081802 การเรียนรูและการพัฒนาทักษะกลไก 2(2-1)
Motor Skills l  Practicing Learning and Development

ความหมาย ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับการเรียนรูทักษะกลไกองคประกอบของทักษะกลไก
การเคลื่อนไหวกระบวนการเรียนรู การถายโยงการเรียนรูแรงจูงใจกับการเรียนรูการคงอยูของการเรียนรู
การฝกปฏิบัติทักษะกลไกและการพัฒนาทักษะกลไก การประเมินผลการเรียนรูและความสามารถทางกลไก

4081803 การสอนพลศึกษาและกีฬา 2(2-1)
Teaching in Physical Education and Sports
ความรูพ้ืนฐาน รูปแบบการสอนตางๆ นวัตกรรมการสอนพลศึกษาและกีฬา การใชและ

การผลิตสื่อการสอนพลศึกษาและกีฬา การจัดดําเนินการสอนพลศึกษาและกีฬาชนิดตางๆ ปญหาและ
อุปสรรคในการสอนพลศึกษาและกีฬา การฝกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและกีฬา

4081804 การวัดและประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา 2(2-1)
Measurement and Evaluation in Physical Education Learning
ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล ความมุงหมายและประโยชนของ

การวัดและประเมินผล การวางแผนการประเมินผลทางพลศึกษา หลักการทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา
คุณลักษณะและประเภทของแบบทดสอบ การเลือกแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบพลศึกษา
ตามขอบขายของจุดประสงคการเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง การดําเนินการทดสอบ การแปล
ความหมายจากผลการทดสอบ การวิเคราะหผลโดยใชหลักสถิติเบื้องตน การฝกปฏิบัติการทดสอบ
ทางพลศึกษา
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4081901 การวิจัยทางพลศกึษา 3(2-2)
Physical Education Research

หลักและระเบียบวิธีวิจัย ขอบขายการวิจัยทางพลศึกษา การกําหนดประเด็นปญหา
การออกแบบการวิจัย และการวางแผนการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

4082106 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0)
Administration and Management of Physical Education in School
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ หลักท่ัวไปในการบริหารและ

การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน การบริหารและการจัดการโปรแกรมพลศึกษาตางๆ ในโรงเรียน ปญหา
การบริหารและจัดการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน การประเมินโปรแกรมการพลศึกษาในโรงเรียน
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน

4082204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-1)
Physiology of Exercise
หนาท่ีการทํางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ในรางกายท่ีเก่ียวของกับการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา การใชออกซิเจนกับเชื้อเพลิงจากอาหาร วงจรการใชพลังงาน ปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของรางกาย การทดลองและฝกปฏิบัติการใชอุปกรณและเครื่องมือเพ่ือศึกษา
ถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับรางกายอันเนื่องมาจากการออกกําลังกาย

4082205 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 3(2-2)
Human Growth and Development
ความหมาย ความสําคัญ และความรู เบื้องตนทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต โครงสรางรางกายมนุษย
รูปรางลักษณะ ตําแหนงและหนาท่ีการทํางานของอวัยวะในระบบตางๆ ความสัมพันธเชื่อมโยง
ในการทํางานของรางกาย กิจกรรมทางกายท่ีมีตอการพัฒนาระบบรางกายของมนุษย การปฏิบัติตน
เพ่ือใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย

4084202 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา 3(2-2)
Scientific  Principles  of  Sport Training
ความหมายและความสําคัญของการฝกกีฬา หลักและการประยุกตใชความรูทางกายวิภาค

ศาสตร สรีรวิทยา วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวโภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตรและ
วิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ท่ีใชในการออกกําลังกาย หลักการฝกกีฬา การออกแบบโปรแกรมการฝก
ท้ังกีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือการแขงขัน
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4084418 ผูนํานันทนาการและเกม 2(1-2)
Recreation and Game Leader
ความรูท่ัวไปของนันทนาการและเกม คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ีของผูนํานันทนาการ

และเกม เกมเบ็ดเตล็ดและเกมนําของกีฬาชนิดตางๆ การประยุกตกิจกรรมนันทนาการและการสรางสรรค
เกม การเปนผูนํานันทนาการและเกม การตีกลองจังหวะตางๆ หลักและวิธีสอนกิจกรรมนันทนาการและ
เกม ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมและการเปนผูนํานันทนาการและเกม

4082414 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูช้ันสูง 2(2-1)
Advanced Unit Leader Training Course
ความสําคัญและจุดมุงหมายของกิจการลูกเสือและเนตรนารี บทบาทผูกํากับลูกเสือและ

เนตรนารี การใหคําปรึกษา การพัฒนาทักษะความสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานรวมกับคณะกรรมการประจํา
กอง การสนับสนุนกองลูกเสือ การเปนผูนําการบันเทิง กิจกรรมการผจญภัยและกิจกรรมงานเชือก วิธีการ
ของลูกเสือ พิธีการประจํากองลูกเสือ การสาธิตการประชุมกอง แผนท่ีและเข็มทิศ การใชอุปกรณการอยู
คายพักแรมและวิชาชาวคาย การเดินทางไกลและการพักแรม การชุมนุมรอบกองไฟ โครงการฝกอบรม
วิชาผูกํากับลูกเสือ และเขารับการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูชั้นสูง ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

4082801 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษา 2(2-1)
Technology and Computer for Physical Education

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวคิดและคุณคาในการใช
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษาและการกีฬา วิธีการเลือก ดัดแปลง ผลิต ใช และเก็บนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การสํารวจแหลงเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการพลศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จทางพลศึกษาและการกีฬา การสืบคนขอมูล
ทางพลศึกษาและกีฬา การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการแกปญหาทางพลศึกษาและกีฬา

4082901 การพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 2(3-0)
Physical Education for Children with  Special  Needs
ความหมายความสําคัญ ขอบขาย และประโยชนของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับ เด็กพิเศษ

ประเภทของกิจกรรมพลศึกษาของเด็กพิเศษ ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ สาเหตุของความบกพรอง
ทางกาย อาการและวิธีการปองกัน หลักการจัดโปรแกรม การเลือกกิจกรรม การดัดแปลงกิจกรรมพลศึกษา
สําหรับเด็กพิเศษ และกีฬาคนพิการ

4083111 การจัดการแขงขันกีฬา 2(2-1)
Sport Competition Management
ความมุงหมายของการแขงขันกีฬา ขอบขายของการจัดการแขงขันกีฬา หลักและวิธีการ

จัดและการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาแบบตางๆ การจัดการแขงขันกีฬาระดับตางๆ หลักและวิธีการ
จัดทําขอบังคับและระเบียบการแขงขันกีฬา ความมีน้ําใจนักกีฬา แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
จัดการแขงขันกีฬา ฝกปฏิบัติการจัดแขงขันกีฬา
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4083207 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 2(2-1)
Kinesiology
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของมนุษยในเชิง

กายวิภาคท่ีเก่ียวของกับการทํางานของกระดูกและกลามเนื้อในกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ัวๆ ไป หลักการ
ของกลศาสตร ท่ีมีความเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวของมนุษย เพ่ือการแสดงความสามารถทางกลไก
ในการออกกําลังกาย

4083208 สมรรถภาพทางกาย 2(2-1)
Physical Fitness
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของสมรรถภาพทางกาย องคประกอบของ

สมรรถภาพทางกาย ชนิดวิธีดําเนินการและการฝกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย เทคนิคการเลือกแบบทดสอบและการใชเครื่องมือในการทดสอบ การวัดและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกกิจกรรมการสรางเสริมและการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให
เหมาะสมกับบุคคล

4083209 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 3(2-2)
Health Promotion and Disease Prevention
คุณคาและทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ กลวิธีในการสงเสริมสุขภาพ

และการปฏิบัติตนในการปองกันโรค พฤติกรรมปองกันโรค ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีสวนสงเสริมสุขภาพ
การปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวย การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ องคประกอบของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การวางแผนจัดโปรแกรมออกกําลังกาย
ใหสอดคลองกับวัยและเพศ การประเมินผลการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ

4083311 การสรางเสริมความปลอดภัย 2(2-1)
Safety Promotion
แนวคิด ทฤษฎีของการสรางเสริมความปลอดภัย มุมมองเก่ียวกับการปองกัน การบาดเจ็บ

และการสรางเสริมความปลอดภัย ปจจัยดานกายภาพ สังคม อารมณ และปญญา ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัย การปองกันความรุนแรง การปองกันและรักษาการบาดเจ็บจากกีฬา

4083910 การเปนผูประกอบการธุรกิจกีฬา 3(2-2)
Sport  Entrepreneurship
ความรู ท่ัวไปของผูประกอบการ คุณสมบัติของผูประกอบการ กระบวนการพัฒนา

สูการประกอบการท่ีดี หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจ รูปแบบและประเภทการประกอบ
ธุรกิจกีฬา ท้ังขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ การพิจารณาการลงทุนในการผลิตวัสดุและ
อุปกรณกีฬา ปญหาธุรกิจกีฬา การตลาด การใชสื่อมวลชน การแถลงขาวและการประชาสัมพันธ
เพ่ือสงเสริมธุรกิจกีฬา
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4084905 สัมมนาทางพลศึกษา 2(2-1)
Seminar on Physical  Education
หลักการ ทฤษฎี องคประกอบและรูปแบบการสัมมนา ข้ันตอนและการจัดเตรียมการ

สัมมนา การศึกษาปญหาทางพลศึกษาการนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางพลศึกษา
ในระดับปริญญาตรี วิธีการจัดการและดําเนินการสัมมนาเพ่ือสรางองคความรูและนําผลการสัมมนา
ไปใชประโยชนทางพลศึกษา

หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาข้ันพื้นฐาน
4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2)

Rhythmic Activities
ความรูท่ัวไป ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ ขอบขายของกิจกรรม

เขาจังหวะ การฝกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ รูปแบบการจับคู รูปแบบกิจกรรมเขาจังหวะของ
ไทยและสากล การสรางสรรคกิจกรรมเขาจังหวะ หลักและวิธีการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ

4081610 การฝกทักษะและการตัดสินกรีฑา 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Athletics
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกรีฑา ฝกปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลูและลาน ไดแก

การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การวิ่งผลัด วิ่งขามรั้ว ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดด
ไกล กระโดดสูง และเขยงกาวกระโดด ความปลอดภัยในการเลนกรีฑา กฎกติกา และมารยาทการแขงขัน
การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081611 การฝกทักษะและการตัดสินยิมนาสติกข้ันพื้นฐาน 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Basic Gymnastics
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬายิมนาสติก หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

ฝกวิธีการชวยเหลือการปองกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติก ฝกทักษะและเทคนิคยิมนาสติกประเภท
ฟลอเอ็กเซอรไซดข้ันพ้ืนฐาน การเลนทาติดตอ กฎกติกา มารยาทการแขงขัน การบํารุงรักษาอุปกรณ
และพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081612 การฝกทักษะและการตัดสินเทเบิลเทนนิส 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Table Tennis
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส การเคลื่อนไหวเบื้องตน การฝกทักษะ

การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การสงลูก การตบ เทคนิคการเลนแบบตางๆ และการตีโต กฎกติกา
มารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู และพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี
และผูตัดสิน
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4081613 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตบอล 2(1-2)
Skills  Practicing and  Judge  Football
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาฟุตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะตางๆ

ตําแหนงหนาท่ีของผูเลน เทคนิคในการเลนเปนทีม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขัน
และพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081614 การฝกทักษะและการตัดสินบาสเกตบอล 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Basketball
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาบาสเกตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ

ตางๆ การรับการสงลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเลนทีม การรุกและการปองกันแบบตางๆ ความ
ปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี
และผูตัดสิน

4081615 การฝกทักษะและการตัดสินวอลเลยบอล 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Volleyball
ประวัติและความรู ท่ัว ไปเ ก่ียวกับกีฬาวอลเลยบอล ฝกท าทางการทรงตัวและ

การเคลื่อนไหวแบบตางๆ ฝกทักษะพ้ืนฐานสําหรับกีฬาวอลเลยบอล เรียนรูวิธีเลนเปนทีม ความปลอดภัย
ในการเลนวอลเลยบอล กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปน
เจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081616 การฝกทักษะและการตัดสินกระบ่ีกระบอง 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Sword and Pole Fighting
ประวัติและความรู ท่ัว ไปเ ก่ียวกับกีฬากระบี่กระบอง ฝกปฏิบัติการถวายบังคม

การข้ึนพรหม ไมรํา รําลดลอ การเดินแปลง การยางสามขุม การตีแมไมและตีลูกไมตางๆในการตอสู
การตีแสดงความปลอดภัยในการเลน ระเบียบประเพณีการแสดง กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ
การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081617 การฝกทักษะและการตัดสินแบดมินตัน 2(1-2)
Skills Practicing and Judge Badminton
ประวัติและความรู ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน ฝกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน

การจับแร็กเกต การตีลูกมือบนและมือลาง การตบการรับการสงลูก เทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคู ความปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐาน
ในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081618 การฝกทักษะและการตัดสินตะกรอ 2(1-2)
Skills   Practicing and Judging for Takraw
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาตะกรอและเซปกตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน

การเลนเปนทีม ความปลอดภัยในการเลนเซปกตะกรอ กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ
การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน
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4081619 การฝกทักษะและการตัดสินวายน้ํา 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Swimming
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาวายน้ํา ลักษณะและขนาดของสระน้ํา ฝกปฏิบัติ

ทักษะพ้ืนฐานของการวายน้ําในทาตางๆ กฎของความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ํา มารยาทในการใชสระ
วายน้ํา กฎกติกามารยาท การเก็บและบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและ
ผูตัดสิน

4081620 การฝกทักษะและการตัดสินเทนนิส 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Tennis
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬากีฬาเทนนิส ฝกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน และ

ทักษะตางๆ การจับแร็กเกต การตีลูกหนามือและหลังมือ การตีวอลเลย การเสริฟ การตบการตีโต เทคนิค
การเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู ความปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ
การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081621 การฝกทักษะและการตัดสินยูโด 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Judo
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬายูโด ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะตางๆ

หลักในการลมและการทุมในแบบตางๆ ความปลอดภัยในการเลนยูโด กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษา
อุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081622 การฝกทักษะและการตัดสินเทควันโด 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging  for Taekwondo
ประวัติและความรู ท่ัวไปเ ก่ียวกับกีฬาเทควันโด ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและ

การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายท่ีใชตอสู การใชสวนของมือชก การเตะในแบบตางๆ การปองกัน
การตอสู ทายืนในการตอสูและทักษะตางๆ ความปลอดภัยในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุง
รักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081623 การฝกทักษะและการตัดสินมวยไทย 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Muay Thai
ประวัติและความรู ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬามวยไทย ฝกการไหวครูรายรํามวยไทย ทักษะ

การจรดมวยและการเคลื่อนท่ี ทักษะการใชอาวุธหมัด เทา เขา และศอกของมวยไทย ความปลอดภัย
ในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและ
ผูตัดสิน

4081624 การฝกทักษะและการตัดสินมวยสากล 2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Boxing
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬามวยสากล ฝกทักษะการจรดมวยและการเคลื่อนท่ี

ทักษะการออกหมัดชกในลักษณะตางๆ รูปแบบของการออกหมัดชุด ชั้นเชิงการชกและการปองกัน
แบบตางๆ ความปลอดภัยในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐาน
ในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสินกีฬา
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4081625 การฝกทักษะและการตัดสินแฮนดบอล 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging  for Handball
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาแฮนดบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ

ตาง ๆ การรับการสงลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตูและการปองกัน การเลนทีมการรุกและการปองกัน
แบบตาง ๆ ความปลอดภัยในการเลนแฮนดบอล กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและ
พ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081626 การฝกทักษะและการตัดสินรักบ้ีฟุตบอล 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Rugby Football
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ

ตางๆ การถือลูกบอล การเก็บลูกบอลจากพ้ืน การรับการสงลูกบอล การเตะการแท็คเกิล การลม
การบังบอลและการสกรัม การเลนทีม ความปลอดภัยในการเลนรักบี้ฟุตบอล กฎกติกามารยาท
การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081627 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตซอล 2(1-2)
Skills   Practicing and Judging for Futsal
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาฟุตซอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะตางๆ

เทคนิคการเลนทีมการรุกและการปองกันแบบตางๆ กติกาการเลน ความปลอดภัยในการเลนฟุตซอล กฎ
กติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081628 การฝกทักษะและการตัดสินลีลาศ 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Dance Sport
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาลีลาศ ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตน การจับคูการนํา

การตาม การรูจักจังหวะของดนตรีและเพลง และทักษะพ้ืนฐาน การลีลาศในจังหวะตางๆ ความคิด
สรางสรรคในการเชื่อมตอลวดลายตางๆ ความปลอดภัยในการลีลาศ กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษา
อุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน

4081629 การฝกทักษะและการตัดสินแอโรบิกดานซ 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging for Aerobic Dances
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับแอโรบิกดานซ ฝกทาทางพ้ืนฐานของแอโรบิกดานซ

แตละประเภท การคํานวณความหนักของงาน ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม การประยุกตทาทาง
เพ่ือใชประกอบกิจกรรม การเลือกเพลง และเทคนิคตางๆ ของการเปนผูนําแอโรบิกดานซ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติกิจกรรม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปน
เจาหนาท่ีและผูตัดสิน
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4081630 การฝกทักษะและการตัดสินกอลฟ 2(1-2)
Skills  Practicing and Judging   for Golf
ประวัติ ความรูท่ัวไป และคําศัพทตางๆ เก่ียวกับกีฬากอลฟ ฝกทักษะการเคลื่อนไหว

เบื้องตน การทรงตัว การจับไม การตี การเลนลูกแบบตางๆ วงสวิง เทคนิคการเลน ความปลอดภัย
ในการเลนกอลฟ กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี
และผูตัดสิน

4083310 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2)
Water Safety and Life Saving
ความสําคัญ ประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิค

การชวยชีวิตคนตกน้ําในลักษณะตางๆ ตลอดจนการใชอุปกรณชวยปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การปองกัน
การกอดรัดการแกไขการกอดรัด การพาผูปวยเขาสูฝง และการนําผูปวยข้ึนบนบก การปฐมพยาบาล
คนจมน้ํา

หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา
4082001 เทคนิคการสอนและการฝกฟุตบอล 2(1-2)

Techniques for Teaching and Training in Football
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะฟุตบอลท่ีไมถูกตองใหมีความชํานาญ

เพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะฟุตบอล การจัดทําคําอธิบายรายวิชา
การจัดทําหนวยการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูฟุตบอล
ฝกปฏิบัติการสอน

4082002 เทคนคิการสอนและการฝกบาสเกตบอล 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Basketball
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะบาสเกตบอลท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะบาสเกตบอล การจัดทําคําอธิบาย
รายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
บาสเกตบอล ฝกปฏิบัติการสอน

4082003 เทคนิคการสอนและการฝกวอลเลยบอล 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Volleyball
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะวอลเลยบอลท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะวอลเลยบอล การจัดทําคําอธิบาย
รายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
วอลเลยบอล ฝกปฏิบัติการสอน
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4082004 เทคนิคการสอนและการฝกยิมนาสติก 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Gymnastics
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะยิมนาสติกท่ีไม ถูกตองให มี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะยิมนาสติก การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชายิมนาสติก และฝกปฏิบัติการสอน

4082005 เทคนิคการสอนและการฝกเทเบิลเทนนิส 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Table Tennis
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดในทาทางตางๆ ของทักษะเทเบิลเทนนิสท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะเทเบิลเทนนิส การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทเบิลเทนนิส และฝกปฏิบัติการสอน

4082006 เทคนิคการสอนและการฝกวายน้ํา 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Swimming
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะการวายน้ํา ท่ีไม ถูกตองให มี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาวายน้ํา การวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาวายน้ํา และฝกปฏิบัติการสอน

4082007 เทคนิคการสอนและการฝกตะกรอ 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Takraw
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะตะกรอท่ีไมถูกตองใหมีความชํานาญ

เพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาตะกรอ การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาตะกรอ และฝกปฏิบัติการสอน

4082008 เทคนิคการสอนและการฝกกระบ่ีกระบอง 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Sword and Pole Fighting
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะกระบี่กระบองท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกระบี่กระบอง การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชากระบี่กระบอง และฝกปฏิบัติการสอน
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4082009 เทคนิคการสอนและการฝกแบดมินตัน 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Badminton
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะการเลนแบดมินตันท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาแบดมินตัน การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาแบดมินตัน และฝกปฏิบัติการสอน

4082010 เทคนิคการสอนและการฝกเทนนิส 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Tennis
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะการเลนเทนนิสท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาเทนนิส การวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทนนิส และฝกปฏิบัติการสอน

4082011 เทคนิคการสอนและการฝกยูโด 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Judo
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะการเลนยูโดท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬายูโด การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชายูโด และฝกปฏิบัติการสอน

4082012 เทคนิคการสอนและการฝกเทควันโด 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Taekwondo
เทคนิคการแก ไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะเทควันโดท่ีไม ถูกตองให มี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาเทควันโด การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทควันโด และฝกปฏิบัติการสอน

4082013 เทคนิคการสอนและการฝกมวยไทย 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Muay Thai
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะการชกมวยไทยท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึนเทคนิคและข้ันตอนการฝกออกแบบการฝกการฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกหลักและวิธีสอนทักษะกีฬามวยไทยการวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชามวยไทยและฝกปฏิบัติการสอน
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4082014 เทคนิคการสอนและการฝกมวยสากล 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Boxing
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะการชกมวยสากลท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึนเทคนิคและข้ันตอนการฝกออกแบบการฝกการฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกหลักและวิธีสอนทักษะกีฬามวยสากลสมัครเลนการวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชามวยสากลสมัครเลนและฝกปฏิบัติการสอน

4082015 เทคนิคการสอนและการฝกแฮนดบอล 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Handball
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกีฬาแฮนดบอลท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาแฮนดบอล การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาแฮนดบอล และฝกปฏิบัติการสอน

4082016 เทคนิคการสอนและการฝกรักบ้ีฟุตบอล 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Rugby Football
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลท่ีไมถูกตองใหมี

ความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชารักบี้ฟุตบอล และฝกปฏิบัติการสอน

4082017 เทคนิคการสอนและการฝกลีลาศ 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Dance Sport
การวิเคราะหทักษะและเทคนิคการแกไขขอผิดพลาดในทักษะและทาทางตางๆของ

การลีลาศท่ีไมถูกตองใหมีความชํานาญเพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวน
บุคคล การอบอุนรางกายและการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาลีลาศ
การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาลีลาศ และฝกปฏิบัติการสอน

4082018 เทคนิคการสอนและการฝกกรีฑา 2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Athletics
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกรีฑาท่ีไมถูกตองใหมีความชํานาญ

เพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกรีฑา การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูกรีฑา และฝกปฏิบัติการสอน
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4082019 เทคนิคการสอนและการฝกกอลฟ 2(1-2)
Techniques  for  Teaching  and  Training  in  Golf
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกอลฟท่ีไมถูกตองใหมีความชํานาญ

เพ่ิมข้ึน เทคนิคและข้ันตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬากอลฟ การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชากอลฟ และฝกปฏิบัติการสอน

หมวด ง วิชาการสอนวิชาเอก

4082107 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 1 3(2-2)
Teaching Management on  Physical  Education  and  Health
Education 1
ความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอน จิตวิทยาการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา สาระและมาตรฐานการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และตัวชี้วัดของการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละระดับชวงชั้น วิธีสอนแบบตางๆ
และข้ันตอนการสอน การจัดการและการบริหารชั้นเรียน กิจกรรมและหลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาและ
สุขศึกษา วัสดุอุปกรณ สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา จรรยาบรรณ
และคุณสมบัติของครูพลศึกษาและสุขศึกษา

4082108 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 2 3(2-2)
Teaching Management on  Physical  Education  and  Health
Education 2
เทคนิคการสอน การเลือกรูปแบบและวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

การเตรียมการสอนและสื่อการสอน การวัดผล การประเมินผลและการใหระดับคะแนน ลําดับข้ันตอน
ของการดําเนินการสอน และข้ันตอนของการเรียนรูทักษะ การจัดทําหนวยการเรียนรูและการพัฒนา
หนวยการเรียนรู การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดทําแผนและการบันทึกการจัด
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน

รายวิชาใด ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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