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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of Education Program in Physical Education
ค.บ. (พลศึกษา) B.Ed. (Physical Education)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

มุงผลิตครูพลศึกษาทีม่ ีความรูดี ทักษะเดน ถายทอดเปน เนนคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค เพื่อผลิตครูพลศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1) มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับการเปนครูพลศึกษามืออาชีพ
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2) มีความสามารถในการประยุกตใชและถายทอดความรูท ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแกผูเรียนชุมชน
และสังคมไดเปนอยางดี
3) มีความสามารถในการคิ ดวิ เคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบในการจัดการเรียนรู รวมทั้ง
สามารถวิจัยทางพลศึกษาและใฝเรียน ใฝรู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Conveying Meaning
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หนา 1

1500111
1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills Practicing
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living toward Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
(3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) วิชาชีพครู
(1.1) วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
(1.2) วิชาบังคับ
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
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134 หนวยกิต
56 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
34 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
หนา 2

1023401
1061104
1032105
1042105
1043423
1063305
1051106
4081410

1002501
1002502
1004502
1005502

Counseling Psychology and Guidance
การจัดการเรียนรู
Learning Management
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
(2) วิชาเอก
(2.1) วิชาบังคับ
ก. วิชาเอกบังคับ

3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
16 หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)
78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
53 หนวยกิต

หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน
27 หนวยกิต
4081001 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา
3(2-2)
English for Physical Education Teachers
4081110 ประวัติ ปรัชญา และหลักการทางพลศึกษา
2(2-0)
History, Philosophy and Principles of Physical Education
4081801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา
3(2-2)
Curriculum and Learning Management in Physical
Education
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หนา 3

4081802

การเรียนรูและการพัฒนาทักษะกลไก
2(2-1)
Motor Skills l Practicing Learning and Development
4081804 การวัดและประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา
2(2-1)
Measurement and Evaluation in Physical Education
Learning
4081901 การวิจัยทางพลศึกษา
3(2-2)
Physical Education Research
4082106 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0)
Administration and Management of Physical Education
in School
4082204 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2(2-1)
Physiology of Exercise
4082205 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
3(2-2)
Human Growth and Development
4084202 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
3(2-2)
Scientific Principles of Sport Training
4084418 ผูนํานันทนาการและเกม
2(1-2)
Recreation and Game Leader
หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
20 หนวยกิต
4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2)
Rhythmic Activities
4081610 การฝกทักษะและการตัดสินกรีฑา
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Athletics
4081611 การฝกทักษะและการตัดสินยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Basic Gymnastics
4081612 การฝกทักษะและการตัดสินเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Table Tennis
4081613 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Football
4081614 การฝกทักษะและการตัดสินบาสเกตบอล
2(1-2)
Skills Practicing Practicing and Judging for Basketball
4081615 การฝกทักษะและการตัดสินวอลเลยบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Volleyball
4081616 การฝกทักษะและการตัดสินกระบี่กระบอง
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Sword and Pole
Fighting
4081617 การฝกทักษะและการตัดสินแบดมินตัน
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Badminton
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หนา 4

4081618

การฝกทักษะและการตัดสินตะกรอ
Skills Practicing and Judging for Takraw

2(1-2)

หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา
6 หนวยกิต
*รายวิชาในหมวด ค ถาผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดจะตองผานการเรียนรายวิชาใน
หมวด ข การฝกและการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ของรายวิชาในกีฬาชนิดนั้นๆ มากอน
4082001 เทคนิคการสอนและการฝกฟุตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Football
4082002 เทคนิคการสอนและการฝกบาสเกตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Basketball
4082003 เทคนิคการสอนและการฝกวอลเลยบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Volleyball
ข. วิชาเอกเลือก
หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน เลือก
4081803
4082414
4082801
4082901
4083111
4083207
4083208
4083209
4083311
4083901
4084905

การสอนพลศึกษาและกีฬา
Teaching in Physical Education and Sports
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูชั้นสูง
Advanced Unit Leader Training Course (A.T.C.)
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษา
Technology and Computer for Physical Education
การพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
Physical Education for Children with Special Needs
การจัดการแขงขันกีฬา
Sport Competition Management
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
Kinesiology
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
Health Promotion and Disease Prevention
การสรางเสริมความปลอดภัย
Safety Promotion
การเปนผูประกอบการธุรกิจกีฬา
Sport Entrepreneurship
สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar on Physical Education
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15 หนวยกิต
7 หนวยกิต
2(2-1)
2(1-2)
2(2-0)
2(3-0)
2(2-1)
2(2-1)
2(2-1)
3(2-2)
2(2-1)
3(2-2)
2(2-1)

หนา 5

หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน เลือก
4 หนวยกิต
4081619 การฝกทักษะและการตัดสินวายน้ํา
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Swimming
4081620 การฝกทักษะและการตัดสินเทนนิส
2(1-2)
Skills Practicing Practicing and Judging for Tennis
4081621 การฝกทักษะและการตัดสินยูโด
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Judo
4081622 การฝกทักษะและการตัดสินเทควันโด
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Taekwondo
4081623 การฝกทักษะและการตัดสินมวยไทย
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Muay Thai
4081624 การฝกทักษะและการตัดสินมวยสากล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Boxing
4081625 การฝกทักษะและการตัดสินแฮนดบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Handball
4081626 การฝกทักษะและการตัดสินรักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Rugby Football
4081627 การฝกทักษะและการตัดสินฟุตซอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Futsal
4081628 การฝกทักษะและการตัดสินลีลาศ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Dance Sport
4081629 การฝกทักษะและการตัดสินแอโรบิกดานซ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Aerobic Dances
4081630 การฝกทักษะและการตัดสินกอลฟ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Golf
4083310 ความปลอดภัยทางน้ําและการชวยชีวิต
2(1-2)
Water Safety and Life Saving
หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา เลือก
4 หนวยกิต
*รายวิชาในหมวด ค ถาผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดจะตองผานการเรียนรายวิชาใน
หมวด ข การฝกและการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ของรายวิชาในกีฬาชนิดนั้นๆ มากอน
4082004 เทคนิคการสอนและการฝกยิมนาสติก
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in
Gymnastics
4082005 เทคนิคการสอนและการฝกเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Table Tennis
4082006 เทคนิคการสอนและการฝกวายน้ํา
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Swimming
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4082007 เทคนิคการสอนและการฝกตะกรอ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Takraw
4082008 เทคนิคการสอนและการฝกกระบี่กระบอง
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Sword and Pole
Fighting
4082009 เทคนิคการสอนและการฝกแบดมินตัน
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Badminton
4082010 เทคนิคการสอนและการฝกเทนนิส
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Tennis
4082011 เทคนิคการสอนและการฝกยูโด
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Judo
4082012 เทคนิคการสอนและการฝกเทควันโด
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Taekwondo
4082013 เทคนิคการสอนและการฝกมวยไทย
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Muay Thai
4082014 เทคนิคการสอนและการฝกมวยสากล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Boxing
4082015 เทคนิคการสอนและการฝกแฮนดบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Handball
4082016 เทคนิคการสอนและการฝกรักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Rugby
Football
4082017 เทคนิคการสอนและการฝกลีลาศ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Dance Sport
4082018 เทคนิคการสอนและการฝกกรีฑา
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Athletics
4082019 เทคนิคการสอนและการฝกกอลฟ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Golf
(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
4082107 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 1
3(2-2)
Teaching Management on Physical Education
and Health Education 1
4082108 การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 2
3(2-2)
Teaching Management on Physical Education
and Health Education 2
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4 หนวยกิต

(2.3) เลือกวิชาเอกในหมวด ข หรือ หมวด ค หรือวิชาวิธีสอนอื่น เพิ่มเติมอีก

2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หนา 8

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทยการใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสมการใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความการยอความการสรุป
ความการวิเ คราะห การวิ จ ารณ การตี ความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูดและ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมการกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม
กับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 หนวยกิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตรดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิตปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติการสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หนา 9

ดานความเชื่อ ศาสนา สังคมบนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยินการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบการพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การนํ าศิ ล ปะมาประยุ ก ต การแสวงหาความรู และการสร า งสรรคศิ ล ปะที่นํ า ไปสู
การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living toward Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลกทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบันสรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยงในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมืองประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เช น พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบกพระราชบั ญญั ติย าเสพติด ให โ ทษพระราชบัญญั ติท ะเบีย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 หนวยกิต

4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติดการเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิ ตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดีและการฝกปฏิ บัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิดและการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ
มนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยาการคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรการคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวมและการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หนา 10

สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ ได แ ก การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาแกน

134 หนวยกิต
56 หนวยกิต
6 หนวยกิต

1541503

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิ พลของวั ฒ นธรรมที่ มีตอภาษาไทย วัฒ นธรรมกับการใชภ าษาไทยเพื่อการอยูรว มกันอยางสัน ติ
หลั กการและฝ กทั กษะในการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย นภาษาไทย การคิดอยา งเปน ระบบเพื่ อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
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
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หนา 11

กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิ เคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1011101

ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป นครู กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บครู และวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู อยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
1023102

3(2-2)
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝ กปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ าคั ญ โดยเน น ความเขาใจความแตกตางของผูเรีย นทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริม
การเรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051104

1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสํ าคัญ ปรัช ญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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1023401

การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบ
การจัด การเรียนรู เทคนิค วิทยาการจั ดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิ ด แก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คัญ โดยบู ร ณาการเนื้ อหาในกลุม สาระการเรีย นรู
การบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แนวคิ ด
หลักการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรี ยน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1032105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กั บ วั ย และระดั บ ชั้ น ของผู เ รี ย น การวิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ ผลิ ต พัฒ นา ประยุ กต ใ ช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่อ สาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรีย นรู การประเมิน ผลตามสภาพจริง การประเมิน ภาคปฏิบัติ การประเมิน จากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
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1043423

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียน
1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประกั น
คุณภาพการศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกั นคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1051106

การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝ กปฏิบั ติงานวิช าชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจั ด การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ป น เครื อ ข า ยฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู การจั ด ทํ า แผนการจั ด
การเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วั ด ผลที่ ห ลากหลายทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ การนํ า เสนอผล การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
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1002502

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝ กปฏิ บั ติงานวิ ช าชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒ นาความเปน ครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ จุ ด ประสงค ก ารสอนที่ ห ลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ จํา ลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเ ทศกจ ากมหาวิทยาลัยต นสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรู ม าใช ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาภายใต ก ารนิ เ ทศของอาจารย นิ เ ทศก จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ต น สั งกั ด และครู พี่เ ลี้ ย ง/อาจารย นิ เ ทศกของสถานศึกษาเครือ ขายที่มีคุ ณสมบัติ ตามที่ คุ รุส ภากํา หนด
การปฏิ บั ติ ง านครู ใ นด า นต า ง ๆ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นสร า งความรู ด ว ยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใช ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น การจั ด ทํ าโครงร างการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรีย นรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเฉพาะดา นในสถานศึ กษาที่ เป น เครือ ขา ยฝ กประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
2.2 วิชาเฉพาะดาน
78 หนวยกิต
แบงออกเปน 4 หมวด ดังนี้
หมวด ก วิชาความรูพื้นฐาน
4081001
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา
3(2-2)
English for Physical Education Teachers
การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา คําศัพทและความหมาย
เฉพาะซึ่ งเป น ศั พท เ ทคนิ คทางพลศึ กษา เทคนิคการจัดกิ จ กรรมการฝกทักษะการฟง การพูด รวมทั้ ง
สามารถอธิบายและสื่อสารเพื่อการสนทนาทางดานพลศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
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4081110

ประวัติ ปรัชญา และหลักการทางพลศึกษา
2(2-0)
History, Philosophy and Principles of Physical Education
ความหมาย ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการทางพลศึ ก ษา ความสํ า คั ญ ของพลศึ ก ษา
แนวความคิ ดทางด านปรัช ญาพลศึ กษา หลัก การพื้น ฐานทางพลศึกษา ขอบขายของกิจ กรรมพลศึกษา
วัตถุประสงคของการพลศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมทางพลศึกษา
4081801

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา
3(2-2)
Curriculum and Learning Management in Physical Education
ความรู พื้น ฐานของหลั ก สู ตร โครงสรา งหลั ก สูต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานของ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ตามมาตรฐานชวงชั้น นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู การวิเคราะหและกําหนดจุดประสงค
การเรี ย นรู เนื้ อ หา และกิ จ กรรม การจั ด ระเบี ย บชั้ น เรี ย นและการดํา เนิ น การจั ด การเรี ย นรูพ ลศึก ษา
ในโรงเรียน
4081802

การเรียนรูและการพัฒนาทักษะกลไก
2(2-1)
Motor Skills l Practicing Learning and Development
ความหมาย ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการเรียนรูทักษะกลไกองคประกอบของทักษะกลไก
การเคลื่ อนไหวกระบวนการเรี ยนรู การถ ายโยงการเรียนรูแรงจูงใจกับการเรี ยนรูการคงอยูของการเรียนรู
การฝกปฏิบัติทักษะกลไกและการพัฒนาทักษะกลไก การประเมินผลการเรียนรูและความสามารถทางกลไก
4081803

การสอนพลศึกษาและกีฬา
2(2-1)
Teaching in Physical Education and Sports
ความรูพื้นฐาน 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
คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของแบบทดสอบ การเลื อ กแบบทดสอบ การสร า งแบบทดสอบพลศึ ก ษา
ตามขอบข ายของจุ ด ประสงค การเรี ย นรู การประเมิน ตามสภาพจริง การดําเนิน การทดสอบ การแปล
ความหมายจากผลการทดสอบ การวิ เ คราะห ผ ลโดยใช ห ลั ก สถิ ติ เ บื้ อ งต น การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ
ทางพลศึกษา
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4081901

การวิจัยทางพลศึกษา
3(2-2)
Physical Education Research
หลั ก และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ขอบข า ยการวิ จั ย ทางพลศึ ก ษา การกํ า หนดประเด็ น ป ญ หา
การออกแบบการวิจัย และการวางแผนการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือ การวิ เคราะหและตี ความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจั ย การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
4082106

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0)
Administration and Management of Physical Education in School
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การ หลั ก ทั่ ว ไปในการบริ ห ารและ
การจัดการพลศึกษาในโรงเรียน การบริหารและการจัดการโปรแกรมพลศึกษาตางๆ ในโรงเรียน ปญหา
การบริ ห ารและจั ดการโปรแกรมพลศึ กษาในโรงเรียน การประเมิน โปรแกรมการพลศึกษาในโรงเรีย น
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
4082204

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2(2-1)
Physiology of Exercise
หนาที่การทํางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ในรางกายที่เกี่ยวของกับการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา การใชออกซิเจนกับเชื้อเพลิงจากอาหาร วงจรการใชพลังงาน ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของรางกาย การทดลองและฝกปฏิบัติการใชอุปกรณและเครื่องมือเพื่อศึกษา
ถึงผลที่เกิดขึ้นกับรางกายอันเนื่องมาจากการออกกําลังกาย
4082205

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
3(2-2)
Human Growth and Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ และความรู เ บื้ อ งต น ทางกายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยา
การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย ป จ จัย ที่มีผ ลตอ การเจริ ญเติ บโต โครงสรางรางกายมนุษ ย
รู ป ร า งลั ก ษณะ ตํ า แหน ง และหน า ที่ ก ารทํ า งานของอวั ย วะในระบบต า งๆ ความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยง
ในการทํ างานของร า งกาย กิ จ กรรมทางกายที่ มีตอการพั ฒ นาระบบร างกายของมนุษ ย การปฏิ บัติต น
เพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
4084202

หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
3(2-2)
Scientific Principles of Sport Training
ความหมายและความสําคัญของการฝกกีฬา หลักและการประยุกตใชความรูทางกายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวโภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในสาขาตางๆ ที่ใช ในการออกกําลังกาย หลักการฝกกีฬา การออกแบบโปรแกรมการฝก
ทั้งกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อการแขงขัน
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4084418

ผูนํานันทนาการและเกม
2(1-2)
Recreation and Game Leader
ความรูทั่วไปของนันทนาการและเกม คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของผูนํานันทนาการ
และเกม เกมเบ็ดเตล็ดและเกมนําของกีฬาชนิดตางๆ การประยุกตกิจกรรมนันทนาการและการสรางสรรค
เกม การเปนผูนํานันทนาการและเกม การตีกลองจังหวะตางๆ หลักและวิธีสอนกิจกรรมนันทนาการและ
เกม ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมและการเปนผูนํานันทนาการและเกม
4082414

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูชั้นสูง
2(2-1)
Advanced Unit Leader Training Course
ความสําคัญและจุดมุงหมายของกิจการลูกเสือและเนตรนารี บทบาทผูกํากับลูกเสือและ
เนตรนารี การใหคําปรึกษา การพัฒนาทักษะความสัมพันธกับผูอื่น การทํางานรวมกับคณะกรรมการประจํา
กอง การสนับสนุนกองลูกเสือ การเปนผูนําการบันเทิง กิจกรรมการผจญภัยและกิจกรรมงานเชือก วิธีการ
ของลูกเสือ พิธีการประจํากองลูกเสือ การสาธิตการประชุมกอง แผนที่และเข็มทิศ การใชอุปกรณการอยู
คายพักแรมและวิชาชาวคาย การเดินทางไกลและการพักแรม การชุมนุมรอบกองไฟ โครงการฝกอบรม
วิชาผูกํากับลูกเสือ และเขารับการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูชั้นสูง ตามระเบียบ
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
4082801

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษา
2(2-1)
Technology and Computer for Physical Education
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวคิดและคุณ คาในการใช
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษาและการกีฬา วิธีการเลือก ดัดแปลง ผลิต ใช และเก็บนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การสํารวจแหลงเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการพลศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางพลศึ กษา การประยุ กต ใชโ ปรแกรมสําเร็จ ทางพลศึ กษาและการกีฬา การสืบ คน ขอมู ล
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 แนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการแขงขันกีฬา ฝกปฏิบัติการจัดแขงขันกีฬา
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4083207

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
2(2-1)
Kinesiology
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร ก ารเคลื่ อ นไหว การเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย ใ นเชิ ง
กายวิภาคที่เกี่ยวของกับการทํางานของกระดูกและกลามเนื้อในกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั่วๆ ไป หลักการ
ของกลศาสตร ที่ มีความเกี่ ย วข องกั บ การเคลื่อนไหวของมนุษย เพื่อการแสดงความสามารถทางกลไก
ในการออกกําลังกาย
4083208

สมรรถภาพทางกาย
2(2-1)
Physical Fitness
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องสมรรถภาพทางกาย องค ป ระกอบของ
สมรรถภาพทางกาย ชนิดวิธีดําเนินการและการฝกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย เทคนิ ค การเลื อ กแบบทดสอบและการใช เ ครื่ อ งมื อ ในการทดสอบ การวั ด และ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกกิจกรรมการสรางเสริมและการจัดโปรแกรมการออกกํา ลังกายให
เหมาะสมกับบุคคล
4083209

การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
3(2-2)
Health Promotion and Disease Prevention
คุณคาและทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ กลวิธีในการสงเสริมสุขภาพ
และการปฏิบัติตนในการปองกันโรค พฤติกรรมปองกันโรค ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ
การปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวย การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ องคประกอบของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การวางแผนจัดโปรแกรมออกกําลังกาย
ใหสอดคลองกับวัยและเพศ การประเมินผลการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
4083311

การสรางเสริมความปลอดภัย
2(2-1)
Safety Promotion
แนวคิด ทฤษฎีของการสรางเสริมความปลอดภัย มุมมองเกี่ยวกับการปองกัน การบาดเจ็บ
และการสรางเสริมความปลอดภัย ปจจัยดานกายภาพ สังคม อารมณ และปญญา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัย การปองกันความรุนแรง การปองกันและรักษาการบาดเจ็บจากกีฬา
4083910

การเปนผูประกอบการธุรกิจกีฬา
3(2-2)
Sport Entrepreneurship
ความรู ทั่ ว ไปของผู ป ระกอบการ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระกอบการ กระบวนการพั ฒ นา
สูการประกอบการที่ดี หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจ รูปแบบและประเภทการประกอบ
ธุ ร กิ จ กี ฬ า ทั้ ง ขนาดย อ ม ขนาดกลาง และขนาดใหญ การพิ จ ารณาการลงทุ น ในการผลิ ต วั ส ดุ แ ละ
อุ ป กรณ กี ฬ า ป ญ หาธุ ร กิ จ กี ฬ า การตลาด การใช สื่ อ มวลชน การแถลงข า วและการประชาสั ม พั น ธ
เพื่อสงเสริมธุรกิจกีฬา
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4084905

สัมมนาทางพลศึกษา
2(2-1)
Seminar on Physical Education
หลั กการ ทฤษฎี องค ป ระกอบและรูปแบบการสัมมนา ขั้นตอนและการจัดเตรีย มการ
สั ม มนา การศึ ก ษาป ญ หาทางพลศึ ก ษาการนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่ น า สนใจทางพลศึ ก ษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ธี ก ารจั ด การและดํ า เนิน การสั มมนาเพื่ อสรา งองคค วามรู และนํ าผลการสัม มนา
ไปใชประโยชนทางพลศึกษา
หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน
4081406
กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2)
Rhythmic Activities
ความรูทั่วไป ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ ขอบขายของกิจกรรม
เขาจังหวะ การฝกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ รูปแบบการจับคู รูปแบบกิจกรรมเขาจังหวะของ
ไทยและสากล การสรางสรรคกิจกรรมเขาจังหวะ หลักและวิธีการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
4081610

การฝกทักษะและการตัดสินกรีฑา
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Athletics
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา ฝกปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลูและลาน ไดแก
การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การวิ่งผลัด วิ่งขามรั้ว ทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดด
ไกล กระโดดสูง และเขยงกาวกระโดด ความปลอดภัยในการเลนกรีฑา กฎกติกา และมารยาทการแขงขัน
การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081611

การฝกทักษะและการตัดสินยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Basic Gymnastics
ประวั ติ และความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ฝ ก วิ ธี ก ารช ว ยเหลื อ การป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นวิ ช ายิ ม นาสติ ก ฝ ก ทั ก ษะและเทคนิ ค ยิ ม นาสติ ก ประเภท
ฟลอเอ็กเซอร ไซด ขั้น พื้น ฐาน การเล นท าติดตอ กฎกติกา มารยาทการแขงขัน การบํารุงรักษาอุ ปกรณ
และพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081612

การฝกทักษะและการตัดสินเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Table Tennis
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส การเคลื่อนไหวเบื้องตน การฝกทักษะ
การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การสงลูก การตบ เทคนิคการเลนแบบตางๆ และการตีโต กฎกติกา
มารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู และพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน
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4081613

การฝกทักษะและการตัดสินฟุตบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judge Football
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะตางๆ
ตําแหนงหนาที่ของผูเลน เทคนิคในการเลนเปนทีม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขัน
และพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081614

การฝกทักษะและการตัดสินบาสเกตบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Basketball
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ
ต า งๆ การรั บการส งลู ก การเลี้ ยงลู ก การยิ งประตู การเล นที ม การรุกและการปองกั นแบบต างๆ ความ
ปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน
4081615

การฝกทักษะและการตัดสินวอลเลยบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Volleyball
ประวั ติ แ ละความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าวอลเลย บ อล ฝ ก ท า ทางการทรงตั ว และ
การเคลื่อนไหวแบบตางๆ ฝกทักษะพื้นฐานสําหรับกีฬาวอลเลยบอล เรียนรูวิธีเลนเปนทีม ความปลอดภัย
ในการเล นวอลเลย บอล กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเป น
เจาหนาที่และผูตัดสิน
4081616

การฝกทักษะและการตัดสินกระบี่กระบอง
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Sword and Pole Fighting
ประวั ติ แ ละความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ ากระบี่ ก ระบอง ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารถวายบั ง คม
การขึ้ น พรหม ไม รํ า รํ าลดล อ การเดิ น แปลง การยางสามขุม การตีแมไมและตีลู กไมตางๆในการตอ สู
การตีแสดงความปลอดภัยในการเลน ระเบียบประเพณีการแสดง กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ
การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081617

การฝกทักษะและการตัดสินแบดมินตัน
2(1-2)
Skills Practicing and Judge Badminton
ประวั ติ แ ละความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าแบดมิ น ตั น ฝ ก ทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต น
การจั บแร็กเกต การตีลูกมือบนและมื อลาง การตบการรับการสงลูก เทคนิคการเลนประเภทเดี่ย วและ
ประเภทคู ความปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐาน
ในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081618

การฝกทักษะและการตัดสินตะกรอ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Takraw
ประวั ติ และความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกับกี ฬาตะกรอและเซปกตะกรอ การฝกทักษะเบื้องต น
การเล น เป น ที ม ความปลอดภั ย ในการเล น เซป ก ตะกร อ กฎกติ ก ามารยาท การบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ
การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
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4081619

การฝกทักษะและการตัดสินวายน้ํา
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Swimming
ประวัติ และความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวายน้ํา ลักษณะและขนาดของสระน้ํา ฝกปฏิบัติ
ทักษะพื้นฐานของการวายน้ําในทาตางๆ กฎของความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ํา มารยาทในการใชสระ
วายน้ํา กฎกติกามารยาท การเก็บและบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และ
ผูตัดสิน
4081620

การฝกทักษะและการตัดสินเทนนิส
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Tennis
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬากีฬาเทนนิส ฝกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน และ
ทักษะตางๆ การจับแร็กเกต การตีลูกหนามือและหลังมือ การตีวอลเลย การเสริฟ การตบการตีโต เทคนิค
การเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู ความปลอดภัยในการเลน กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ
การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081621

การฝกทักษะและการตัดสินยูโด
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Judo
ประวั ติและความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬายูโด ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตน และทักษะตางๆ
หลักในการลมและการทุมในแบบตางๆ ความปลอดภัยในการเลนยูโด กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษา
อุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูต ัดสิน
4081622

การฝกทักษะและการตัดสินเทควันโด
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Taekwondo
ประวั ติ แ ละความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าเทควั น โด ฝ ก การเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต น และ
การฝ กร างกาย อวั ย วะของร างกายที่ ใชตอสู การใชสว นของมื อชก การเตะในแบบตางๆ การปองกั น
การตอสู ทายื นในการตอสู และทักษะตางๆ ความปลอดภัยในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุง
รักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081623

การฝกทักษะและการตัดสินมวยไทย
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Muay Thai
ประวั ติ และความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ กี ฬ ามวยไทย ฝ ก การไหว ค รูร า ยรํ ามวยไทย ทั ก ษะ
การจรดมวยและการเคลื่อนที่ ทั กษะการใชอาวุธ หมัด เทา เขา และศอกของมวยไทย ความปลอดภัย
ในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และ
ผูตัดสิน
4081624

การฝกทักษะและการตัดสินมวยสากล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Boxing
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬามวยสากล ฝกทักษะการจรดมวยและการเคลื่อนที่
ทั ก ษะการออกหมั ด ชกในลั ก ษณะต า งๆ รู ปแบบของการออกหมั ด ชุ ด ชั้น เชิ ง การชกและการป อ งกั น
แบบตางๆ ความปลอดภัยในการฝกซอม กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐาน
ในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬา
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4081625

การฝกทักษะและการตัดสินแฮนดบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Handball
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแฮนดบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ
ตาง ๆ การรับ การสง ลูก การเลี้ ยงลูก การยิงประตูและการปองกั น การเลน ทีมการรุกและการปองกัน
แบบตาง ๆ ความปลอดภัยในการเลนแฮนดบอล กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและ
พื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081626

การฝกทักษะและการตัดสินรักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Rugby Football
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะ
ต า งๆ การถื อ ลู ก บอล การเก็ บ ลู ก บอลจากพื้ น การรั บ การส ง ลู ก บอล การเตะการแท็ ค เกิ ล การล ม
การบั ง บอลและการสกรั ม การเล น ที ม ความปลอดภั ย ในการเล น รั ก บี้ ฟุ ต บอล กฎกติ ก ามารยาท
การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081627

การฝกทักษะและการตัดสินฟุตซอล
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Futsal
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตนและทักษะตางๆ
เทคนิคการเลนทีมการรุกและการปองกันแบบตางๆ กติกาการเลน ความปลอดภัยในการเลนฟุตซอล กฎ
กติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน
4081628

การฝกทักษะและการตัดสินลีลาศ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Dance Sport
ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาลีลาศ ฝกการเคลื่อนไหวเบื้องตน การจับคูการนํา
การตาม การรู จั กจั ง หวะของดนตรี และเพลง และทั กษะพื้น ฐาน การลี ล าศในจัง หวะตา งๆ ความคิ ด
สรางสรรคในการเชื่อมตอลวดลายตางๆ ความปลอดภัยในการลีลาศ กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษา
อุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
4081629

การฝกทักษะและการตัดสินแอโรบิกดานซ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Aerobic Dances
ประวั ติ และความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกับแอโรบิ กดานซ ฝกทา ทางพื้น ฐานของแอโรบิ กดานซ
แต ละประเภท การคํ านวณความหนั กของงาน ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจ กรรม การประยุกตทาทาง
เพื่อใชประกอบกิจกรรม การเลือกเพลง และเทคนิคตางๆ ของการเปนผูนําแอโรบิกดานซ ความปลอดภัย
ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม กฎกติ กามารยาท การบํา รุง รัก ษาอุป กรณ การแขง ขัน และพื้ น ฐานในการเป น
เจาหนาที่และผูตัดสิน
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4081630

การฝกทักษะและการตัดสินกอลฟ
2(1-2)
Skills Practicing and Judging for Golf
ประวั ติ ความรูทั่วไป และคําศัพทตางๆ เกี่ย วกับกีฬากอลฟ ฝกทักษะการเคลื่อนไหว
เบื้ องต น การทรงตั ว การจั บ ไม การตี การเลน ลู กแบบตา งๆ วงสวิง เทคนิ คการเล น ความปลอดภั ย
ในการเลนกอลฟ กฎกติกามารยาท การบํารุงรักษาอุปกรณ การแขงขันและพื้นฐานในการเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน
4083310

การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
2(1-2)
Water Safety and Life Saving
ความสําคัญ ประโยชนของการชว ยชีวิตและความปลอดภัย ทางน้ํา ทักษะและเทคนิค
การช วยชี วิ ตคนตกน้ํ าในลั กษณะต างๆ ตลอดจนการใช อุ ปกรณ ช วยปฐมพยาบาลคนจมน้ํ า การป องกั น
การกอดรั ดการแก ไขการกอดรั ด การพาผู ปว ยเข าสู ฝ ง และการนํ าผู ป ว ยขึ้น บนบก การปฐมพยาบาล
คนจมน้ํา
หมวด ค วิชาเทคนิคการสอนและการฝกกีฬา
4082001
เทคนิคการสอนและการฝกฟุตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Football
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะฟุตบอลที่ไมถูกตองใหมีความชํานาญ
เพิ่ มขึ้ น เทคนิ คและขั้ นตอนการฝ ก ออกแบบการฝ ก การฝ กทั กษะส ว นบุ คคล การอบอุ น ร างกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะฟุตบอล การจัดทําคําอธิบายรายวิชา
การจัดทําหนวยการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูฟุตบอล
ฝกปฏิบัติการสอน
4082002

เทคนิคการสอนและการฝกบาสเกตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Basketball
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะบาสเกตบอลที่ ไม ถู กต องให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะบาสเกตบอล การจัดทําคําอธิบาย
รายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
บาสเกตบอล ฝกปฏิบัติการสอน
4082003

เทคนิคการสอนและการฝกวอลเลยบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Volleyball
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆของทั ก ษะวอลเล ย บ อลที่ ไม ถู กต อ งให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก 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
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะยิ ม นาสติ ก ที่ ไ ม ถู ก ต อ งให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ด กล า มเนื้ อ ก อ นและหลั ง การฝ ก หลั ก และวิ ธี ส อนทั ก ษะยิ ม นาสติ ก การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชายิมนาสติก และฝกปฏิบัติการสอน
4082005

เทคนิคการสอนและการฝกเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Table Tennis
เทคนิ คการแก ไขข อผิด พลาดในท าทางตางๆ ของทักษะเทเบิล เทนนิส ที่ไมถูกตองใหมี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ด กล ามเนื้ อก อนและหลั งการฝ ก หลั กและวิ ธี ส อนทั กษะเทเบิ ล เทนนิ ส การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทเบิลเทนนิส และฝกปฏิบัติการสอน
4082006

เทคนิคการสอนและการฝกวายน้ํา
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Swimming
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะการว า ยน้ํ า ที่ ไ ม ถู ก ต อ งให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ด กล า มเนื้ อ ก อ นและหลั ง การฝ ก หลั ก และวิ ธี ส อนทั ก ษะกี ฬ าว า ยน้ํ า การวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาวายน้ํา และฝกปฏิบัติการสอน
4082007

เทคนิคการสอนและการฝกตะกรอ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Takraw
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะตะกรอที่ไมถูกตองใหมีความชํานาญ
เพิ่ มขึ้ น เทคนิ คและขั้ นตอนการฝ ก ออกแบบการฝ ก การฝ กทั กษะส ว นบุ คคล การอบอุ น ร างกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาตะกรอ การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาตะกรอ และฝกปฏิบัติการสอน
4082008

เทคนิคการสอนและการฝกกระบี่กระบอง
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Sword and Pole Fighting
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะกระบี่ ก ระบองที่ ไม ถู กต องให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยี ยดยื ด กล ามเนื้ อก อนและหลั งการฝ ก หลั ก และวิ ธีส อนทั กษะกระบี่ กระบอง การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชากระบี่กระบอง และฝกปฏิบัติการสอน
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4082009

เทคนิคการสอนและการฝกแบดมินตัน
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Badminton
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆ ของทักษะการเลนแบดมินตันที่ไมถูกตองใหมี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ยดยื ดกล ามเนื้ อก อนและหลังการฝก หลักและวิธีส อนทักษะกีฬาแบดมิน ตัน การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาแบดมินตัน และฝกปฏิบัติการสอน
4082010

เทคนิคการสอนและการฝกเทนนิส
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Tennis
เทคนิ คการแก ไขข อ ผิ ดพลาดทาทางตา งๆ ของทั กษะการเล น เทนนิ ส ที่ไมถูกตองให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ด กล า มเนื้ อ ก อ นและหลั ง การฝ ก หลั ก และวิ ธี ส อนทั ก ษะกี ฬ าเทนนิ ส การวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทนนิส และฝกปฏิบัติการสอน
4082011

เทคนิคการสอนและการฝกยูโด
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Judo
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะการเล น ยู โ ดที่ ไม ถู ก ต อ งให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬายูโด การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชายูโด และฝกปฏิบัติการสอน
4082012

เทคนิคการสอนและการฝกเทควันโด
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Taekwondo
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆ ของทั ก ษะเทควั น โดที่ ไ ม ถู ก ต อ งให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ดกล ามเนื้ อก อนและหลั งการฝก หลัก และวิ ธี ส อนทั ก ษะกี ฬ าเทควัน โด การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาเทควันโด และฝกปฏิบัติการสอน
4082013

เทคนิคการสอนและการฝกมวยไทย
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Muay Thai
เทคนิ ค การแก ไขข อ ผิ ดพลาดทา ทางตา งๆของทั ก ษะการชกมวยไทยที่ ไม ถู กต องให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้นเทคนิคและขั้นตอนการฝกออกแบบการฝกการฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยี ย ดยื ด กล า มเนื้ อ ก อ นและหลั ง การฝ ก หลั ก และวิ ธี ส อนทั ก ษะกี ฬ ามวยไทยการวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชามวยไทยและฝกปฏิบัติการสอน
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4082014

เทคนิคการสอนและการฝกมวยสากล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Boxing
เทคนิ คการแก ไขข อผิ ดพลาดทาทางตา งๆของทักษะการชกมวยสากลที่ไมถูกตองใหมี
ความชํานาญเพิ่มขึ้นเทคนิคและขั้นตอนการฝกออกแบบการฝกการฝกทักษะสวนบุคคลการอบอุนรางกาย
และการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกหลักและวิธีสอนทักษะกีฬามวยสากลสมัครเลนการวางแผน
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชามวยสากลสมัครเลนและฝกปฏิบัติการสอน
4082015

เทคนิคการสอนและการฝกแฮนดบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Handball
เทคนิ ค การแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดท า ทางต า งๆของทั ก ษะกี ฬ าแฮนด บ อลที่ ไม ถู กต องให มี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ยดยื ดกล ามเนื้ อก อนและหลังการฝก หลักและวิธีส อนทักษะกีฬาแฮนดบ อล การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาแฮนดบอล และฝกปฏิบัติการสอน
4082016

เทคนิคการสอนและการฝกรักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Rugby Football
เทคนิ คการแก ไขข อผิ ดพลาดทาทางตา งๆของทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ไมถูกตองใหมี
ความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวนบุคคล การอบอุนรางกาย
และการเหยี ยดยืดกลามเนื้อก อนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล การวางแผน
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชารักบี้ฟุตบอล และฝกปฏิบัติการสอน
4082017

เทคนิคการสอนและการฝกลีลาศ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Dance Sport
การวิ เ คราะห ทั กษะและเทคนิ ค การแกไ ขข อผิ ด พลาดในทั ก ษะและท า ทางต า งๆของ
การลีลาศทีไ่ มถูกตองใหมีความชํานาญเพิ่มขึ้น เทคนิคและขั้นตอนการฝก ออกแบบการฝก การฝกทักษะสวน
บุคคล การอบอุนรางกายและการเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬาลีลาศ
การวางแผนจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชาลีลาศ และฝกปฏิบัติการสอน
4082018

เทคนิคการสอนและการฝกกรีฑา
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Athletics
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกรีฑาที่ไมถูกตองใหมีความชํานาญ
เพิ่ มขึ้ น เทคนิ คและขั้ นตอนการฝ ก ออกแบบการฝ ก การฝ กทั กษะส ว นบุ คคล การอบอุ น ร างกายและ
การเหยี ยดยื ด กล ามเนื้ อก อนและหลั งการฝ ก หลักและวิธี สอนทักษะกรีฑา การวางแผนจัด การเรี ย นรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูกรีฑา และฝกปฏิบัติการสอน
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4082019

เทคนิคการสอนและการฝกกอลฟ
2(1-2)
Techniques for Teaching and Training in Golf
เทคนิคการแกไขขอผิดพลาดทาทางตางๆของทักษะกอลฟที่ไมถูกตองใหมีความชํานาญ
เพิ่ มขึ้ น เทคนิ คและขั้ นตอนการฝ ก ออกแบบการฝ ก การฝ กทั กษะส ว นบุ คคล การอบอุ น ร างกายและ
การเหยียดยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝก หลักและวิธีสอนทักษะกีฬากอลฟ การวางแผนจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิชากอลฟ และฝกปฏิบัติการสอน
หมวด ง วิชาการสอนวิชาเอก
4082107

การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 1
3(2-2)
Teaching Management on Physical Education and Health
Education 1
ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการสอน จิ ต วิ ท ยาการสอนพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา
หลักสูตรสถานศึกษา สาระและมาตรฐานการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และตัวชี้วัดของการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับชวงชั้น วิธีสอนแบบตางๆ
และขั้นตอนการสอน การจัดการและการบริหารชั้นเรียน กิจกรรมและหลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาและ
สุขศึกษา วัสดุอุปกรณ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา จรรยาบรรณ
และคุณสมบัติของครูพลศึกษาและสุขศึกษา
4082108

การจัดการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา 2
3(2-2)
Teaching Management on Physical Education and Health
Education 2
เทคนิคการสอน การเลือกรูปแบบและวิธีสอนที่เหมาะสมกับวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
การเตรียมการสอนและสื่ อการสอน การวัดผล การประเมินผลและการใหร ะดับคะแนน ลําดับขั้นตอน
ของการดํ าเนิ น การสอน และขั้น ตอนของการเรีย นรูทักษะ การจัดทําหนว ยการเรีย นรูและการพัฒ นา
หน ว ยการเรี ย นรู การออกแบบและการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู การจั ดทํ า แผนและการบั น ทึ ก การจั ด
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
*หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไม
เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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