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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
****************************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศกึษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑติ (พลศกึษา)

: ค.บ. (พลศกึษา)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physical Education)

: B.Ed. (Physical Education)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรูความเขาใจในระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการจัดการเรียนรู

สื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาและทางพลศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชงานในหนาที่ครูไดอยางมปีระสทิธภิาพ

4.2 เพื่อใหบัณฑิตสามารถวิเคราะหวิจัยเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาการเรียนการสอนหรือการ
พัฒนางานใหกาวหนา ทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

4.3 เพื่อใหบัณฑิตมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพครูภายใตจิตสํานึกที่
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นตอสังคมสวนรวม สามารถนําแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลดีตอ
ตนเอง และปลูกฝงใหผูเรยีนเกดิความเขาใจ นําไปใชในการดํารงชีวติอยางมคีุณภาพตอไป

4.4 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษาสามารถ
สอนในระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษาและประกาศนยีบัตรวชิาชีพ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 164 หนวยกติ

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 ครูสาขาวชิาพลศกึษาในโรงเรยีนทัง้ภาครัฐและเอกชน
6.2 เจาหนาที่ฝายสงเสรมิสุขภาพในหนวยงานของรัฐและเอกชน
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6.3 เจาหนาที่ศูนยกฬีาและนันทนาการชุมชน
6.4 นักวิชาการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา
6.5 ประกอบอาชีพธุรกจิสวนตัว

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 164 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตรคณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 128 หนวยกติ
2.1) วชิาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1) วชิาการศกึษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
2.1.2) วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 16 หนวยกติ

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกติ
2.2.1) เอกบังคับ 68 หนวยกติ
2.2.2) เอกเลอืก ไมนอยกวา 4 หนวยกติ
2.2.3) การสอนวชิาเอก 6 หนวยกติ

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หนวยกติ
7.1.3 รายวชิา

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
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ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life
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1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life
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1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 128 หนวยกติ
2.1) วชิาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1) วชิาการศึกษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
บังคับ 30 หนวยกติ

คศ.กศ.103 หลักการศกึษา และวชิาชีพครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies
คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers
คศ.กศ112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English  Language for Teachers
คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum
คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC224 Designing of Learning  and Learning Management
คศ.กศ.225 การศกึษาพเิศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม 2(1-2-3)
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EDUC225 Special Education and Inclusive Education
คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication
คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation
คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research
คศ.กศ.251 จติวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for Teachers
คศ.กศ.362 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning
คศ.กศ.461 การบรหิารการศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Laws

เลอืก ไมนอยกวา 4 หนวยกติ
คศ.กศ.203 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น 2(2-0-4)
EDUC203 Educational Activities for Locality
คศ.กศ.331 การจัดแสดงและนทิรรศการ 2(1-2-3)
EDUC331 Display and Exhibition
คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers
คศ.กศ.352 การคดิสรางสรรค 3(2-2-5)
EDUC352 Creative Thinking
คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.372 นาฏศลิปและละครตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.373 ศลิปะตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.374 พลศกึษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum

2.1.2) วชิาฝกประสบการณวชิาชพี 16 หนวยกติ
คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 1 2(120)
PROF391 Practicum 1
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คศ.ฝก.491 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2
คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1
คศ.ฝก.591 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 6(360)
PROF591 Internship 2

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 78 หนวยกติ
2.2.1) เอกบังคับ 68 หนวยกติ

คศ.พล.111 ประวัติ หลักการ และการบรหิารพลศกึษา 3(3-0-6)
PEED111 History, Principles, and Management of Physical Education
คศ.พล.112 การเสรมิสรางสมรรถนะทางกาย 3(1-2-3)
PEED112 Body Conditioning
คศ.พล.121 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา 3(3-0-6)
PEED121 Anatomy and Physiology
คศ.พล.221 สรรีวทิยาการออกกําลังกาย 3(3-0-6)
PEED221 Physiology of Exercise
คศ.ภอ.225 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศกึษา 1 3(3-0-6)
ENED225 English for Physical Education Teachers 1
คศ.พล.231 เวชศาสตรการกีฬา 3(3-0-6)
PEED231 Sport Medicine
คศ.พล.316 จติวทิยาสําหรับครูพลศกึษา 3(3-0-6)
PEED316 Psychology for Physical Education Teachers
คศ.พล.317 การทดสอบ วัดผล และการประเมนิผลทางพลศกึษา 3(2-2-5)
PEED317 Test Measurement and Evaluation in Physical Education
คศ.พล.321 วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหว 3(3-0-6)
PEED321 Kinesiology
คศ.พล.322 วทิยาศาสตรการกฬีา 3(2-2-5)
PEED322 Sport Science
คศ.พล.343 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5)
PEED343 Recreation and Camping Leadership
คศ.พล.413 การวิจัยทางพลศกึษา 3(2-2-5)
PEED413 Physical Education Research
คศ.พล.151 กรฑีา 1 2(1-2-3)
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PEED151 Track and Field 1
คศ.พล.152 ยมินาสตกิ 1 2(1-2-3)
PEED152 Gymnastics 1
คศ.พล.154 เทเบลิเทนนสิ 1 2(1-2-3)
PEED154 Table Tennis 1
คศ.พล.155 วายน้ํา 1 2(1-2-3)
PEED155 Swimming 1
คศ.พล.161 ฟุตบอล 1 2(1-2-3)
PEED161 Football 1
คศ.พล.162 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3)
PEED162 Basketball 1
คศ.พล.163 วอลเลยบอล 1 2(1-2-3)
PEED163 Volleyball 1
คศ.พล.166 ฟุตซอล1 2(1-2-3)
PEED166 Futsal 1
คศ.พล.169 ตะกรอ 1 2(1-2-3)
PEED169 Takraw 1
คศ.พล.251 กรฑีา 2 2(1-2-3)
PEED251 Track and Field 2
คศ.พล261 ฟุตบอล 2 2(1-2-3)
PEED261 Football 2
คศ.พล.262 บาสเกตบอล 2 2(1-2-3)
PEED262 Basketball 2
คศ.พล.263 วอลเลยบอล 2 2(1-2-3)
PEED263 Valleyball 2
คศ.พล.269 ตะกรอ 2 2(1-2-3)
PEED269 Takraw 2
คศ.พล.452 กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
PEED452 Sword and Stake Fighting
คศ.พล.453 มวยไทยโบราณเพื่อการอนุรักษ 2(1-2-3)
PEED453 Conservation of Ancient Muay Thai

2.2.2) เอกเลอืก ไมนอยกวา 4 หนวยกติ
คศ.พล.311 หลักวทิยาศาสตรการฝกกฬีา 3(2-2-5)
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PEED311 Scientific Method of Sport Training
คศ.พล.313 การจัดการแขงขันกฬีา 3(2-2-5)
PEED313 Sport Competition Management
คศ.พล.341 ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารสีามัญขัน้ความรูเบื้องตน 3(2-2-5)
PEED341 Basic Training Course for Scout Unit Leader (B.T.C.)
คศ.พล.381 หลักการตัดสนิกฬีาทั่วไป 3(2-2-5)
PEED381 Principle of Refereeing
คศ.พล.411 ธุรกจิการกฬีา 3(3-0-6)
PEED411 Sport Business
คศ.พล.412 การทองเที่ยวทางการกีฬา 3(2-2-5)
PEED412 Sport Tourism
คศ.พล.442 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5)
PEED442 Recreation for Youth
คศ.พล.443 กฬีาและนันทนาการพื้นบาน 3(2-2-5)
PEED443 Local Sports and Recreation
คศ.พล.444 นันทนาการทางการอนุรักษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)
PEED444 Conservative Recreation for Nature and Environment
คศ.พล.492 สัมมนาทางพลศกึษา 3(2-2-5)
PEED492 Physical Education Seminar
คศ.พล.153 แบดมนิตัน 1 2(1-2-3)
PEED153 Badminton 1
คศ.พล.157 เทนนสิ 1 2(1-2-3)
PEED157 Tennis 1
คศ.พล.158 มวยสากล 1 2(1-2-3)
PEED158 Boxing 1
คศ.พล.159 มวยไทย 1 2(1-2-3)
PEED159 Muay Thai 1
คศ.พล.165 แฮนดบอล 1 2(1-2-3)
PEED165 Handball 1
คศ.พล.168 ซอฟทบอล 1 2(1-2-3)
PEED168 Softball 1
คศ.พล.242 ลลีาศ 2(1-2-3)
PEED242 Social Dance
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คศ.พล.252 ยมินาสตกิ 2 2(1-2-3)
PEED252 Gymnastics 2
คศ.พล.253 แบดมนิตัน 2 2(1-2-3)
PEED253 Badminton 2
คศ.พล.254 เทเบลิเทนนสิ 2 2(1-2-3)
PEED254 Table Tennis 2
คศ.พล.255 วายน้ํา 2 2(1-2-3)
PEED255 Swimming 2
คศ.พล.257 เทนนสิ 2 2(1-2-3)
PEED257 Tennis 2
คศ.พล.258 มวยสากล 2 2(1-2-3)
PEED258 Boxing 2
คศ.พล.259 มวยไทย 2 2(1-2-3)
PEED259 Muay Thai 2
คศ.พล.265 แฮนดบอล 2 2(1-2-3)
PEED265 Handball 2
คศ.พล.266 ฟุตซอล 2 2(1-2-3)
PEED266 Futsal 2
คศ.พล.268 ซอฟทบอล 2 2(1-2-3)
PEED268 Softball 2
คศ.พล.361 เปตอง 1 2(1-2-3)
PEED361 Patanque 1
คศ.พล.362 เปตอง 2 2(1-2-3)
PEED362 Patanque 2
คศ.พล.363 วูดบอล 1 2(1-2-3)
PEED363 Woodball 1
คศ.พล.364 วูดบอล 2 2(1-2-3)
PEED364 Woodball 2

2.2.3) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกติ
คศ.พล.314 การออกแบบการสอนพลศกึษา 3(2-2-5)
PEED314 Physical Education Instructional Design
คศ.พล.315 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาพลศกึษา 3(2-2-5)
PEED315 Development of Curriculum and Learning of Physical Education Management
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3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
เลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตาม

ความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.กศ.103
EDUC103

หลักการศกึษาและวชิาชีพครู
Principles of Education and Pedagogies

3 2 2 5

ศท.ภท.111
GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร
Thai for Communication

3 3 0 6

ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาองักฤษพื้นฐาน
Foundation English

3 3 0 6

ศท.จว.123
GEPS123

พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

3 3 0 6

คศ.พล.111
PEED111

ประวัต ิหลักการ และการบริหารพลศึกษา
History, Principles, and Management of Physical
Education

3 3 0 6

คศ.พล.112
PEED112

การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย
Body Conditioning

3 1 2 3

คศ.พล.151
PEED151

กรีฑา 1
Track and Field 1

2 1 2 3

คศ.พล.152
PEED152

ยมินาสตกิ 1
Gymnastics 1

2 1 2 3

รวม 22 17 8 38
ชั่วโมง/สัปดาห = 63
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.กศ.241
EDUC241

การวัดผลและประเมนิผลการศกึษา
Educational Measurement and Evaluation

3 2 2 5

คศ.กศ.251
EDUC251

จติวทิยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

3 2 2 5

ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3 3 0 6

ศท.สท.128
GEIS128

การใชหองสมุดยุคใหม
Using Modern Library

3 3 0 6

ศท.วล.142
GEES142

ชีวติกับสิ่งแวดลอม
Life  and Environment

3 3 0 6

คศ.พล.121
PEED121

กายวภิาคศาสตรและสรีรวทิยา
Anatomy and Physiology

3 3 0 6

คศ.พล.161
PEED161

ฟุตบอล 1
Football 1

2 1 2 3

คศ.พล.162
PEED162

บาสเกตบอล 1
Basketball 1

2 1 2 3

รวม 22 18 8 40
ชั่วโมง/สัปดาห = 66
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู
English for Learning

3 3 0 6

ศท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสาํหรับการดําเนนิชีวติ
Law for Living

3 3 0 6

ศท.พล.152
GEPE152

กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic  Activities

1 0 2 2

คศ.กศ.111
EDUC111

ภาษาไทยสาํหรับครู
Thai Language for Teachers

1 0 2 1

คศ.กศ.223
EDUC223

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Designing and Developing Curriculum

3 2 2 5

คศ.พล.321
PEED321

วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหว
Kinesiology

3 3 0 6

คศ.พล.154
PEED1154

เทเบลิเทนนิส 1
Table Tennis 1

2 1 2 3

คศ.พล.163
PEED163

วอลเลยบอล 1
Volleyball 1

2 1 2 3

คศ.พล.169
PEED169

ตะกรอ 1
Takraw 1

2 1 2 3

รวม 20 14 12 35
ชั่วโมง/สัปดาห = 61
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life

3 3 0 6

ศท.กอ.157
GEAG157

งานเกษตรในชีวติประจําวัน
Agriculture in Daily Life

2 1 2 3

คศ.กศ.112
EDUC112

ภาษาองักฤษสําหรับครู
English Language for Teachers

1 0 2 1

คศ.กศ.203
EDUC203

กิจกรรมการศกึษาเพื่อทองถ่ิน
Educational  Activities  for  Locality

2 2 0 4

คศ.กศ.224
EDUC224

การออกแบบและการจัดการเรียนรู
Desinging of Learning and Learning Management

3 2 2 5

คศ.กศ.232

EDUC232

นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทาง
การศกึษา
Innovation Information Technology and Educational
Communication

3 2 2 5

คศ.พล.221
PEED221

สรีรวทิยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise

3 3 0 6

คศ.พล.155
PEED155

วายน้าํ 1
Swimming 1

2 1 2 3

คศ.พล.166
PEED166

ฟุตซอล 1
Futsal 1

2 1 2 3

รวม 21 15 12 36
ชั่วโมง/สัปดาห = 63
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.กศ.242
EDUC242

การวจิัยทางการศึกษา
Educational Research

3 2 2 5

คศ.พล.314
PEED314

การออกแบบการสอนพลศกึษา
Physical Education Instructional Design

3 2 2 5

คศ.พล.316
PEED316

จติวทิยาสําหรับครูพลศกึษา
Psychology for Physical Education Teachers

3 3 0 6

คศ.พล.322
PEED322

วทิยาศาสตรการกีฬา
Sport Science

3 2 2 5

คศ.พล.251
PEED251

กรีฑา 2
Track and Field 2

2 1 2 3

คศ.พล.261
PEED261

ฟุตบอล 2
Football 2

2 1 2 3

คศ.พล.453
PEED453

มวยไทยโบราณเพื่อการอนุรักษ
Conservation  of  Ancient Muay Thai

2 1 2 3

รวม 18 12 12 30
ชั่วโมง/สัปดาห = 54
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.พล.315
PEED315

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูวชิาพลศึกษา
Development of Curriculum and Learning of Physical
Education Management

3 2 2 5

คศ.พล.317
PEED317

การทดสอบ วัดผลและการประเมนิผลทางพลศกึษา
Test Measurement and Evaluation in Physical
Education

3 2 2 5

คศ.พล.231
PEED231

เวชศาสตรการกีฬา
Sport Medicine

3 3 0 6

คศ.พล.262
PEED262

บาสเกตบอล 2
Basketball 2

2 1 2 3

คศ.พล.263
PEED263

วอลเลยบอล 2
Volleyball 2

2 1 2 3

คศ.พล.269
PEED269

ตะกรอ 2
Takraw 2

2 1 2 3

รวม 15 10 10 25
ชั่วโมง/สัปดาห = 45
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.391
PROF391

การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรียน 1
Practicum 1

2 - 7.5 -

คศ.กศ.351
EDUC351

มนุษยสัมพันธสาํหรับครู
Human Relation for Teachers

2 1 2 3

คศ.กศ.362
EDUC362

การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
Classroom  Management and Environment for
Learning

3 2 2 5

คศ.ภอ.225
ENED225

ภาษาองักฤษสําหรับครูพลศกึษา1
English for Physical Education Teachers 1

3 3 0 6

คศ.พล.413
PEED413

การวจิัยทางพลศกึษา
Physical Education Research

3 2 2 5

คศ.พล.xxx วชิาเอกเลอืก (1) 2 , 3 - - -
คศ.พล.452
PEED452

กระบี่กระบอง
Sword and  Stake  Fighting

2 1 2 3

xxxxxxx วชิาเลอืกเสรี (1) 3 - - -
รวม  20 9 15.5 22

ชั่วโมง/สัปดาห = 46.5
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง
คศ.ฝก.491
PROF491

การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรียน 2
Practicum 2

2 - 7.5 -

คศ.กศ.225
EDUC225

การศกึษาพเิศษและการศกึษาแบบเรียนรวม
Special Education and Inclusive Education

2 1 2 3

คศ.กศ.461
EDUC461

การบริหารการศกึษาและกฎหมายที่เก่ียวของ
Educational Administration and Related Laws

2 2 0 4

คศ.พล.343
PEED343

ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม
Recreation and Camping Leadership

3 2 2 5

คศ.พล.xxx วชิาเอกเลอืก (2) 2 , 3 - - -
xxxxxxx วชิาเลอืกเสรี (2) 3 - - -

รวม  14 5 11.5 12
ชั่วโมง/สัปดาห = 28.5

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 5
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศึกษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.492
PROF492

การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 1
Internship 1

6 - 22.5 -

รวม 6 - 22.5 -
ชั่วโมง/สัปดาห = 22.5

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 5
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.591
PROF591

การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 2
Internship 2

6 - 22.5 -

รวม 6 - 22.5 -
ชั่วโมง/สัปดาห = 22.5
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7.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมอืสื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาจนีเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวติประจําวัน
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ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักพื้นฐานของจติตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจรงิของชีวติ การใชชีวติที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ
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ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก

ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการ และ
ความรูสกึทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม ไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย
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ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสราง

และการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มตีอวถิชีีวติของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบันปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
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ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช การประยุกตใชในชีวติประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลัก และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคม ความ สัมพันธ

ระหวางภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง
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ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้ง

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

ธรรมชาต ิเพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน
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ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข การ

วิเคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพ พฤติกรรม
ผิดปกตแิละการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในการสื่อสาร สืบคน

แสวงหาเพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล การ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี
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ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บานการซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการ เกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือน อาหารในชีวิต ประจําวัน ศิลปะ

การตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
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คศ.กศ.103 หลักการศึกษาและวชิาชพีครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมายของการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม

ความหมายของปรัชญา ความหมายของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิตางๆประวัติความ
เปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทยและการศึกษาโลก วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาความหมาย
ความสําคัญของครูและวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะที่จําเปนของครู การสรางทัศนคติที่ดี
ตอวชิาชีพครู การเสรมิสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู และการ
เปนผูนําทางวิชาการ และการมีวิสัยทัศน และคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆ คุณลักษณะที่
จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูตามหลัก
ศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในวิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู พัฒนาการ
วชิาชีพครู การสงเสรมิและยกระดับวชิาชีพครู เกณฑมาตรฐานวชิาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนา
วชิาชีพครูรวมกับองคกรตางๆ ระเบยีบและกฎหมายการศกึษาที่เกี่ยวของ

คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศกึษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ

คศ.กศ.112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การเรียนรูภาษาอังกฤษทั้งการฟง พูด อาน และเขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ

โฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศึกษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ
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คศ.กศ.203 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถ่ิน 2(2-0-4)
EDUC203 Educational Activities for Locality

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น บทบาทของคนและองคกรชุมชน ศิลปวัฒนธรรม

จารตีประเพณทีองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยนื

คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
มาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา ทฤษฏีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล มาตรฐาน และมาตรฐานชวงช้ันการพัฒนาของหลักสูตร การวิเคราะห
หลักสูตร การวิเคราะหตัวช้ีวัดของหลักสูตร การจัดทําโครงสรางรายวิชา การออกแบบแผนการจัดการ
เรยีนรูประจําหนวย การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร และการนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC224 Designing of Learning and Learning Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎกีารเรยีนรู ทฤษฎกีารสอน รูปแบบการเรยีนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู การ

วิเคราะหหลักสูตร การจัดทําโครงการสรางรายวิชา การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู วิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู การผลิต การใชและการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล การฝกปฏิบัติทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
และในสถานศกึษา

คศ.กศ.225 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรยีนรวม 2(1-2-3)
EDUC225 Special Education and Inclusive Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาการศกึษาพเิศษ ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษาพิเศษ ลักษณะสาเหตุ

และประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและในตางประเทศ
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องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ การเคลื่อนไหวในปจจุบันและแนวโนมดานการศึกษา
พิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม และ
บรกิารสนับสนุน

คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงการเรยีนรูและเครอืขายการเรยีนรู การออกแบบ การสราง การนําไปใชการประเมินและ
การปรับปรุงนวัตกรรม

คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและเทคนคิการวัดและประเมินผลการศึกษา จรรยาบรรณ

นักวัดผลทางการศึกษาทฤษฏีการวัดผลทางการศึกษา พฤติกรรมการศึกษาการวิเคราะหหลักสูตร การ
สราง และการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude)และทักษะ
กระบวนการ (Practice/Process) การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติการ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล คะแนนและการใหระดับคะแนนการบริหารการสอบ  แนวทางการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ความสามารถในการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู และหลักสูตร

คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏีการวิจัย ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย

รูปแบบหรือประเภทของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการวิจัย การนิยามปญหาและการเขียนเคา
โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
สถิติเพื่อการศึกษา การวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน การวิจารณ
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ผลงานวจัิย และการนําเสนอผลงานวิจัย การใชผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการ
สงเสรมิความสามารถในการทําวจัิยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และพัฒนาผูเรยีน

คศ.กศ.251 จิตวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for  Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

การศกึษา จติวทิยาแนะแนวและการใหคําปรึกษาจิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ปฏิบัติการนําหลักจิตวิทยาไป
ใชในการจัดการเรียนรู ใหเหมาะกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความถนัดของ
ผูเรยีน

คศ.กศ.331 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
EDUC331 Display and Exhibition

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย หลักการ แนวคิด และองคประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการรูปแบบ

และเทคนิคการจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ การฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ การ
ประเมนิผลงานในการจัดแสดงและการจัดนทิรรศการ

คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ

กระบวนการ และเทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธ บทบาทของครูในการเสริมสรางความสัมพันธในโรงเรียน
และชุมชนการฝกปฏบิัตสิรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพ
แหงการชวยเหลอืนักเรยีน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ

คศ.กศ.352 การคิดสรางสรรค 3(2-2-5)
EDUC352 Creative Thinking

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่มีความคิด

สรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมนิความคดิสรางสรรค
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คศ.กศ.362 การจัดการชั้นเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏ ีรูปแบบและเทคนิคการจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การออกแบบช้ัน

เรยีนและแหลงเรยีนรูเพื่อสงเสรมิพัฒนาการดานสตปิญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การติดตอสื่อสารในโรงเรียนและการบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบการจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรูการประเมินและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง การจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การจัดทําโครงงานวิชาการ โครงการฝกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียน
ความสามารถในการสื่อสารที่มคีุณภาพ และความสามารถในการประสานประโยชน

คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของดนตรีสําหรับเด็ก ดนตรีบทบรรเลงเพลง บทเพลงรองที่

ปรากฏในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรม และการเลือกใชอุปกรณการเรียนการสอนดนตรี
ใหเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรยีน แนวคดิ เทคนคิ วธิกีารเรยีนการสอนดนตร ีการปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับรองที่สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.372 นาฏศิลปและละครตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็กประเภทของกิจกรรมและ

การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กที่เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน การรําประกอบเพลง การจัดเครื่องแตงกาย
ที่เหมาะสมกับการรําหรือการแสดง การเลือกบท การเขียนบทละครจากนิทานพื้นบาน หรือวรรณคดีเพื่อ
จัดการแสดงการจัดกจิกรรมใหสัมพันธกับวชิาตางๆ หรอืสอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.373 ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของศลิปะสําหรับเด็ก พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยระดับ

การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติด การปนและการแกะสลัก
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งานสาน ถัก และทอ งานสรางสรรคและงานประดิษฐ การสรางภาพสามมิติจากวัสดุหรือเศษวัสดุตางๆ
ดวยการผูก การมัดหรอืวธิอีื่นๆ การจัดนทิรรศการผลงานศลิปะของเด็ก

คศ.กศ.374 พลศึกษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็ก ความจําเปนและ

ความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวัย เจตคติเกี่ยวกับความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและการ
แขงขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกฬีาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดโปรแกรมการบริหารกาย
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขาจังหวะ เกมเบ็ดเตล็ด
กรฑีา การจัดการแขงขัน และการจัดกจิกรรมนันทนาการตางๆ

คศ.กศ.461 การบรหิารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Laws

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทมี การประกันคุณภาพ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรหิารจัดการ

คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 2(120)
PROF391 Practicum 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฝกทักษะตางๆ ตอไปนี้ ทักษะการจัดการเรยีนรู ทักษะทางภาษาและการสื่อสารทักษะ

กระบวนการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยผานการฝกในหองเรียนจริงและการสอนแบบ
จุลภาค การเสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม การใฝรูใฝเรียน และการบําเพ็ญประโยชนตอ
สวนรวม

คศ.ฝก.491 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1
วเิคราะหโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู (วิชาเอก) การ

ออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการเรียนรู วิเคราะห อภิปรายแผนการเรียนรู แลวจึงนํามา
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ทดลองใชอยางนอย 2 สัปดาห ในสถานศึกษา ภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครูและกลุม
สาระการเรยีนรูตางๆ

คศ.ฝก.492 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.491 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2
การบูรณาการทางทฤษฏแีละหลักการที่ไดเรียนมาในรายวิชาตางๆ มาใชในการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและกลุมสาระการเรียนรู และบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูดาน
ตางๆ ไดแก งานครูประจําช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ
กับชุมชน ในลักษะที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา การพัฒนางาน และการประเมินการเรียนรูของตนเอง
อยางสม่ําเสมอ

คศ.ฝก.591 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
PROF591 Internship 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และนํา

ปญหาการเรยีนรูของนักเรยีนมาวางแผนและดําเนนิการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน
วเิคราะห รายงานผลการปฏบิัตใินดานการพัฒนาการจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ

คศ.พล.111 ประวัติ หลักการและการบรหิารพลศึกษา 3(3-0-6)
PEED111 History, Principles, and Management of Physical Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอการพลศึกษาและความ

เปนมาของการพลศึกษาในประเทศไทย ขอบขายของจริยธรรม จรรยาบรรณครูพลศึกษา แผนการศึกษา
ชาตทิี่เกี่ยวของกับพลศกึษา ปญหาและการพัฒนาการพลศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางพลศึกษาใน
อนาคต การจัดและบรหิารโครงการพลศกึษาในโรงเรยีน

คศ.พล.112 การเสรมิสรางสมรรถนะทางกาย 3(1-2-3)
PEED112 Body Conditioning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ วิธีการของการบริหารกายแนวทางในการจัด

ดําเนนิการบรหิารกาย การพจิารณาเลอืกกจิกรรมการบริหารกาย การวิเคราะห ปรับปรุง แกไขสมรรถนะ
ทางกายที่มอียูใหดขีึ้น
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คศ.พล.121 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา 3(3-0-6)
PEED121 Anatomy and Physiology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาเกี่ยวกับรางกายมนุษย โครงสราง รูปราง ตําแหนงที่ตั้ง สวนประกอบและหนาที่การ

ทํางานของเซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ของรางกาย เพื่อเปนรากฐานความรูในการศึกษาวิชาอื่นๆ
เชน วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว สรีรวิทยาการออกกําลังกาย รวมทั้งการนําความรูไปประยุกตใชให
สัมพันธกับการออกกําลังกายและการเลนกฬีา

คศ.พล.151 กรฑีา 1 2(1-2-3)
PEED151 Track and Field 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกรีฑา การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก การ

ปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกรฑีา กฎ กตกิาการแขงขันกรฑีา

คศ.พล.152 ยมินาสตกิ 1 2(1-2-3)
PEED152 Gymnastics 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีายมินาสตกิ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การรฝกปฏบิัตทิักษะกฬีายมินาสตกิ กฎ กตกิาการแขงขันกฬีายมินาสตกิ

คศ.พล.153 แบดมนิตัน 1 2(1-2-3)
PEED153 Badminton 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีาแบดมนิตัน การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาแบดมนิตัน กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาแบดมนิตนั

คศ.พล.154 เทเบลิเทนนิส 1 2(1-2-3)
PEED154 Table Tennis 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีาเทเบิลเทนนิส การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการ

ฝก การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาเทเบลิเทนนสิ กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาเทเบลิเทนนสิ
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คศ.พล.155 วายนํ้า 1 2(1-2-3)
PEED155 Swimming 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาวายน้ํา การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝกการ

ปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาวายน้ํา กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาวายน้ํา

คศ.พล.157 เทนนิส 1 2(1-2-3)
PEED157 Tennis 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีาเทนนิส การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝกการ

ปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาเทนนสิ กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาเทนนสิ

คศ.พล.158 มวยสากล 1 2(1-2-3)
PEED443 Boxing 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬามวยสากล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีามวยสากล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีามวยสากล

คศ.พล.159 มวยไทย 1 2(1-2-3)
PEED159 Muay Thai 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬามวยไทย การบริหารกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

อุปกรณการฝก การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะมวยไทย กฎ กตกิาการแขงขันกฬีามวยไทย

คศ.พล.161 ฟุตบอล 1 2(1-2-3)
PEED161 Football 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาฟุตบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาฟุตบอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาฟุตบอล
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คศ.พล.162 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3)
PEED162 Basketball 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาบาสเกตบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการ

ฝก การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกทักษะกฬีาบาสเกตบอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาบาสเกตบอล

คศ.พล.163 วอลเลยบอล 1 2(1-2-3)
PEED163 Volleyball 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาวอลเลยบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการ

ฝก การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกทกัษะกฬีาวอลเลยบอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาวอลเลยบอล

คศ.พล.165 แฮนดบอล 1 2(1-2-3)
PEED165 Handball 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาแฮนดบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกทักษะกฬีาแฮนดบอล กฎ กติกาการแขงขันกฬีาแฮนดบอล

คศ.พล.166 ฟุตซอล1 2(1-2-3)
PEED166 Futsal 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัต ิประโยชนของกฬีาฟุตซอล การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝกการ

ปองกันอุบัตเิหตุ ฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาฟุตซอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาฟุตซอล

คศ.พล.168 ซอฟทบอล 1 2(1-2-3)
PEED168 Softball 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีาซอฟทบอล การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาซอฟทบอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาซอฟทบอล
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คศ.พล.169 ตะกรอ 1 2(1-2-3)
PEED169 Takraw 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกฬีาตะกรอ การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝกการ

ปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาตะกรอ กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาตะกรอ

คศ.พล.221 สรรีวทิยาการออกกําลังกาย 3(3-0-6)
PEED221 Physiology of Exercise

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.121 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา
ศึกษาหนาที่การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายและ

การเลนกีฬา ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ จากการฝกกีฬา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของรางกาย

คศ.ภอ.225 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 1 3(3-0-6)
ENED225 English for Physical Education Teachers 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาแนวคิด หลักการ และวิธีการในการสื่อสาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการ

แขงขันกีฬาชนิดตางๆ ศัพททางวิชาการทางดานการกีฬา โครงสรางภาษาอังกฤษสําหรับงานดานการ
จัดการแขงขันกฬีาชนดิตางๆ

คศ.พล.231 เวชศาสตรการกฬีา 3(3-0-6)
PEED231 Sport Medicine

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาหลักการพื้นฐานของเวชศาสตรการกีฬา สาเหตุของการบาดเจ็บ ปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการบาดเจ็บและการปองกันการบาดเจ็บทางการกฬีา การปฐมพยาบาล การใชกายภาพบําบัดหลังการ
บาดเจ็บ รวมไปถงึการศกึษาวธิกีารเสรมิสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางกายใหดขีึ้น

คศ.พล.242 ลลีาศ 2(1-2-3)
PEED242 Social Dance

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ จังหวะ

ดนตรแีละเพลง และรูปแบบในการเตนรําจังหวะตางๆ
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คศ.พล.251 กรฑีา 2 2(1-2-3)
PEED251 Track and Field 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.151 กรฑีา 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินกรีฑา การวิเคราะห การสังเกต และ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกกรีฑาเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกรฑีา

คศ.พล.252 ยมินาสตกิ 2 2(1-2-3)
PEED252 Gymnastics 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.152 ยมินาสตกิ 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินยิมนาสติก การวิเคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกยิมนาสติกเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสราง
ความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีายมินาสตกิ

คศ.พล.253 แบดมนิตัน 2 2(1-2-3)
PEED253 Badminton 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.153 แบดมนิตัน 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินแบดมินตัน การวิเคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกแบดมินตันเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสราง
ความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขันการ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาแบดมนิตัน

คศ.พล.254 เทเบลิเทนนิส 2 2(1-2-3)
PEED254 Table Tennis 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.154 เทเบลิเทนนิส 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินเทเบิลเทนนิส การวิเคราะห การ

สังเกต และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกเทเบิลเทนนิสเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา
การสรางความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและ
แขงขัน การประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาเทเบลิเทนนสิ
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คศ.พล.255 วายนํ้า 2 2(1-2-3)
PEED255 Swimming 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.155 วายนํ้า 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินวายน้ํา การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกวายน้ําเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาวายน้ํา

คศ.พล.257 เทนนิส 2 2(1-2-3)
PEED257 Tennis 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.157 เทนนิส 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินเทนนิส การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกเทนนิสเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาเทนนสิ

คศ.พล.258 มวยสากล 2 2(1-2-3)
PEED258 Boxing 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.158 มวยสากล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินมวยสากล การวิเคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกมวยสากลเพื่อการแขงขันตาม หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การ
สรางความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน
การประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขนักฬีามวยสากล

คศ.พล.259 มวยไทย 2 2(1-2-3)
PEED259 Muay Thai 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.159 มวยไทย 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสนิมวยไทย การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกมวยไทยเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีามวยไทย
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คศ.พล.261 ฟุตบอล 2 2(1-2-3)
PEED261 Football 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.161 ฟุตบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินฟุตบอล การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกฟุตบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาฟุตบอล

คศ.พล.262 บาสเกตบอล 2 2(1-2-3)
PEED262 Basketball 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.162 บาสเกตบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินบาสเกตบอล การวิเคราะห การ

สังเกต และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกบาสเกตบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา
การสรางความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและ
แขงขัน การประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาบาสเกตบอล

คศ.พล.263 วอลเลยบอล 2 2(1-2-3)
PEED263 Valleyball 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.163 วอลเลยบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสนิวอลเลยบอล การวเิคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกวอลเลยบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬาการสราง
ความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขันการ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาวอลเลยบอล

คศ.พล.265 แฮนดบอล 2 2(1-2-3)
PEED265 Handball 2แฮนดบอล 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.165 แฮนดบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินแฮนดบอล การวิเคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดวิธีในการฝกแฮนดบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือก
นักกฬีา การสรางความสมบูรณของนักกฬีา จติวทิยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอม
และแขงขัน การประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาแฮนดบอล
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คศ.พล.266 ฟุตซอล 2 2(1-2-3)
PEED266 Futsal 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.166 ฟุตซอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินฟุตซอล การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกฟุตซอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและ แขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาฟุตซอล

คศ.พล.268 ซอฟทบอล 2 2(1-2-3)
PEED268 Softball 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.168 ซอฟทบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินซอฟทบอล การวิเคราะห การสังเกต

และปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกซอฟทบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสราง
ความสมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขันการ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาซอฟทบอล

คศ.พล.269 ตะกรอ 2 2(1-2-3)
PEED269 Takraw 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.169 ตะกรอ 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินตะกรอ การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกตะกรอเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาตะกรอ

คศ.พล.311 หลักวทิยาศาสตรการฝกกฬีา 3(2-2-5)
PEED311 Scientific Method of Sport Training

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.121 กายวภิาคศาสตรและสรีรวทิยา
และคศ.พล.321 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
ศึกษาและประยุกตใชความรูทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา วิทยาศาสตรการ

เคลื่อนไหว โภชนาการ เวชศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรในสาขาตางๆที่ใชในการออกกําลังกาย การ
ฝกซอม และการกฬีา
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คศ.พล.313 การจัดการแขงขันกฬีา 3(2-2-5)
PEED313 Sport Competition Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการแขงขันกีฬา การดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา

ชนดิตางๆ การจัดวัสดุอุปกรณสนาม สถานที่ เครื่องอํานวยความสะดวก รวมทัง้แนวทางในการแกปญหาที่
เกดิขึ้นจากการจัดแขงขันกฬีา

คศ.พล.314 การออกแบบการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
PEED314 Physical Education Instructional Design

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาธรรมชาติของวิชาพลศึกษา ทฤษฎีดานความรูความคิด หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิชาพลศึกษา การวางแผนการ
สอนพลศกึษาที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบการสอน
พลศกึษา

คศ.พล.315 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาพลศึกษา 3(2-2-5)
PEED315 Development of Curriculum and Learning of

Physical Education Management
เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.314 การออกแบบการสอนพลศึกษา
ศึกษาความสําคัญ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระการเรียนรู

สาระสําคัญของหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร การเช่ือมโยงหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ทักษะและวิธีการจัดการเรียนรู การสํารวจ การ
สราง การใชสื่อและแหลงเรียนรู การจัดการช้ันเรียน และสิ่งแวดลอม การวางแผนจัดการเรียนรู และ
ทดลองจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรกลุมสาระสุขศกึษาและพลศกึษา การพัฒนาหลกัสูตรวชิาพลศกึษา

คศ.พล.316 จิตวทิยาสําหรับครูพลศึกษา 3(3-0-6)
PEED316 Psychology for Physical Education Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและความสัมพันธของจิตวิทยากับกีฬา องคประกอบทาง

จติวทิยาที่มผีลตอนักกฬีาและการแขงขัน การเตรยีมความพรอมทางดานจติใจของนักกีฬาทั้งกอนและหลัง
การแขงขัน ตลอดจนการใชจิตวิทยาการกีฬาในระหวางการเลนกีฬาโดยผานกระบวนการดานทักษะ ดาน
ความรู และดานเจตคติ ทัง้ในกฬีาประเภทบุคคลและประเภททมีไดอยางสรางสรรค
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คศ.พล.317 การทดสอบ วัดผล และการประเมนิผลทางพลศึกษา 3(2-2-5)
PEED317 Test Measurement and Evaluation in Physical Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการทดสอบและ

วัดผลทางพลศกึษา ความมุงหมายและประโยชนของการวัดและประเมินผลของแบบทดสอบชนิดตางๆการ
เลือกแบบทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ การวิเคราะหผลการทดสอบโดยใชหลักสถิติ
เบื้องตน การสรางเครื่องมอืวัดผล ประเมนิผล และการนําไปใช

คศ.พล.321 วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหว 3(3-0-6)
PEED321 Kinesiology

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.121 กายวิภาคศาสตรและสรรีวทิยา
ศกึษาโครงสราง ระบบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว กลไกการเคลื่อนไหวของรางกายตาม

หลักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ความสัมพันธของระบบกลามเนื้อกับกลไกการทํางาน
การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬา โดยนําพื้นฐานความรูทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยามา
ประกอบการเรยีนรูใหสามารถนําความรูไปใชในการสอนทักษะทางการกฬีาอยางมปีระสทิธภิาพ

คศ.พล.322 วทิยาศาสตรการกฬีา 3(2-2-5)
PEED322 Sport Science

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.121 กายวภิาคศาสตรและสรรีวทิยา
ศึกษาลักษณะรูปราง และองคประกอบของสภาพทางรางกาย การฝกปฏิบัติการ

เสริมสรางสมรรถภาพและทักษะทางรางกาย การพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา การสรางสมรรถภาพ
ทางกายที่เหมาะสมกับตนเองตามวัย เพศ ฯลฯ การทดสอบสมรรรถภาพทางกาย อาหารและพลังงานที่ใช
ในกิจกรรมกีฬาประเภทตางๆ ขอควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเลนกีฬา รูจักประเมินผลจากการเลนกีฬา
การบรหิารกายเพื่อการปรับปรุงแกไขใหเกดิผลดตีอสมรรถภาพทางกายและการเลนกฬีา

คศ.พล.341 ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารสีามัญขั้นความรูเบื้องตน 3(2-2-5)
PEED341 Basic Training Course for  Scout Unit Leader (B.T.C.)

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม กิจการของลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมิ

หลังของการลูกเสอื และกจิการขององคการลูกเสอืโลก รูจักลูกเสอืสามัญ การรองเพลง วิธีการที่ใชในการ
ฝกอบรมลูกเสือสามัญ วินัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ
ความรูในการเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัตแิละโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยูคายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการสอนและ
การวางแผน กําหนดการประชุมนายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือหนาที่
และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสอื พธิกีารลูกเสอื - เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือสามัญ
การเดนิทางไกล การฝกอบรมผูกํากับลูกเสอื – เนตรนารขีัน้ความรูเบื้องตน

คศ.พล.343 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5)
PEED343 Recreation and Camping Leadership

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของผูนํานันทนาการ ผูนําชนิดตางๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผูนํากับผูบริหาร

ความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูบริหารคุณลักษณะของผูนํานันทนาการบทบาทหนาที่
ของผูนํานันทนาการ การดําเนินงานและปญหาทั่วไปในการทํางานของผูนํานันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปน
ผูนํากิจกรรมตางๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุงหมายและลักษณะของคายพักแรมความสัมพันธของ
การอยูคายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของคายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้นการจัดและดําเนินการ
ในการอยูคายพักแรม อุปกรณ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม การอยูคายพัก
แรม

คศ.พล.361 เปตอง 1 2(1-2-3)
PEED361 Patanque 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกีฬาเปตอง การบริหารกายการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

อุปกรณการฝก การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกทักษะกฬีาเปตอง กฎกตกิาการแขงขันกฬีาเปตอง

คศ.พล.362 เปตอง 2 2(1-2-3)
PEED362 Patanque 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.361 เปตอง 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินเปตอง การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกเปตองเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาเปตอง
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คศ.พล.363 วูดบอล 1 2(1-2-3)
PEED363 Woodball 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัต ิประโยชนของกฬีาวูดบอล การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝกการ

ปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกฬีาวูดบอล กฎ กตกิาการแขงขันกฬีาวูดบอล

คศ.พล.364 วูดบอล 2 2(1-2-3)
PEED364 Woodball 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.พล.363 วูดบอล 1
บทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนและผูตัดสินวูดบอล การวิเคราะห การสังเกตและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกวูดบอลเพื่อการแขงขัน หลักและวิธีการฝก การคัดเลือกนักกีฬา การสรางความ
สมบูรณของนักกีฬา จิตวิทยาการแขงขัน การวางแผนและการจัดโปรแกรมฝกซอมและแขงขัน การ
ประเมนิผลการฝกและผลการแขงขัน การจัดการแขงขันกฬีาวูดบอล

คศ.พล.381 หลักการตัดสนิกฬีาท่ัวไป 3(2-2-5)
PEED381 Principle of Refereeing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูช้ีขาดและผูตัดสิน การวิเคราะห การสังเกต และ

ปฏบิัตเิกี่ยวกับการฝกตัดสนิกฬีาแตละชนดิ การเปนเจาหนาที่เทคนคิกฬีาตามมาตรฐานสากล

คศ.พล.411 ธุรกจิการกฬีา 3(3-0-6)
PEED411 Sport Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาหลักการ องคประกอบ วธิกีารและอทิธพิลที่มีผลตอการสงเสริมการกีฬา หลักการและ

วิธีการทางธุรกิจการกีฬา แนวทางการสงเสริมธุรกิจ การจัดหาเงินทุน พฤติกรรมผูบริโภค กฎหมายธุรกิจ
การตลาดทางการกฬีา การวเิคราะหกลยุทธในการวางแผนธุรกจิโดยนําเทคโนโลยมีาใชในการประชาสัมพันธ

คศ.พล.412 การทองเที่ยวทางการกฬีา 3(2-2-5)
PEED412 Sport Tourism

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาหลักการ วิธีการ การจัดระบบการทองเที่ยวทางการกีฬา การวิเคราะหและวางแผน

รูปแบบสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมการทองเที่ยว วิเคราะหการตลาดและกลยุทธเพื่อการทองเที่ยว
ทางการกฬีา
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คศ.พล.413 การวจัิยทางพลศึกษา 3(2-2-5)
PEED443 Physical Education Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทางพลศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย

ทางการศึกษา การตั้งสมมติฐาน การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูล การฝกปฏบิัตภิาคสนามเพื่อดําเนนิการวจัิย การเขยีนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย และ
การนําผลการวจัิยไปพัฒนาทางพลศกึษา

คศ.พล.442 การจัดนันทนาการเยาวชน 3(2-2-5)
PEED442 Recreation for Youth

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาธรรมชาตแิละลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชน พฤติกรรมตามหลักพัฒนาการทางกาย

และจิตวิทยา ความตองการทางดานนันทนาการของเยาวชน ปญหาการใชเวลาวางของเยาวชน การจัด
นันทนาการสําหรับเยาวชนในสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบทบาทตอเยาวชนอาทิ
ศูนยเยาวชน โรงเรียนเทศบาลฯลฯ อิทธิพลของกิจกรรมที่มีตอเยาวชนในปจจุบัน การปองกัน การแกไข
ปญหาของเยาวชน และศกึษาดูงานหนวยงานเยาวชน

คศ.พล.443 กฬีาและนันทนาการพื้นบาน 3(2-2-5)
PEED443 Local Sports and Recreation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความเปนมา ความสําคัญ ลักษณะของกีฬาและนันทนาการพื้นบาน การศึกษา

เปรียบเทียบกีฬากับนันทนาการพื้นบาน แนวโนมของกีฬาและนันทนาการพื้นบานในอนาคต การสงเสริม
และการอนุรักษกฬีาและนันทนาการพื้นบาน

คศ.พล.444 นันทนาการทางการอนุรักษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)
PEED444 Conservative Recreation for Nature and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาความสัมพันธของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมนุษยในทางนันทนาการ ปญหาของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสาเหตุตางๆ ความสําคัญและความจําเปนของการอนุรักษการศึกษา
เรื่องทิวทัศน ความสําคัญ ประเภทปญหาและการอนุรักษภูมิทัศน การศึกษาลักษณะแหลงธรรมชาติ
ประเภทตางๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการทางการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ขอพึงปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กจิกรรมสํารวจนอกสถานที่
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คศ.พล.452 กระบี่กระบอง 2(1-2-3)
PEED452 Sword and Stake Fighting

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติ ประโยชนของกระบี่กระบอง การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณการฝก

การปองกันอุบัตเิหตุ การฝกปฏบิัตทิักษะกระบี่กระบอง กฎ กตกิาการแขงขนักระบี่กระบอง

คศ.พล.453 มวยไทยโบราณเพื่อการอนุรักษ 2(1-2-3)
PEED453 Conservation of Ancient Muay Thai

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาเกี่ยวกับประวัตคิวามเปนมาของมวยไทยโบราณ รูปแบบและพัฒนาการของมวยไทย

ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี ยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน จนถึงปจจุบัน การไหวครูการ
ครอบครู และการสืบทอดของมวยไทยโบราณ แนวทางในการอนุรักษมวยไทยโบราณเพื่อเปนมรดกไทย
และมรดกโลก

คศ.พล.492 สัมมนาทางพลศึกษา 3(2-2-5)
PEED492 Physical Education Seminar

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาแนวคิด ตลอดจนปญหาทางพลศึกษาที่ประสบในปจจุบันเพื่อนํามาอภิปราย

รายงาน ทัง้บุคคลและกลุม  และรวมกันวเิคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงและทางพลศกึษา


