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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.บ. (พลศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Physical Education)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2554 สาขาวิชาพลศึกษา
6.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6.3 คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2 /2559
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 / 2559
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 / 2559
วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ
8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
8.3 เจ้าหน้าทีส่ ถานส่งเสริมและบริการสุขภาพ
8.4 ผู้ฝึกสอนกีฬา
8.5 ผู้ตัดสินกีฬา
8.6 เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

นายธวัช
วีระศิริวัฒน์

3

นายทวิโรฒ
ศรีแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2523
2521
2553
2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขันของสังคมโลกต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรในด้านต่างๆ และสิ่งที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนที่สาคัญคือการ
พัฒนาประชากรในประเทศให้มีความรู้ ความสามารถโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังเห็นได้
จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยมีการ
ยึ ดกรอบแนวคิ ดและหลั กการในการวางแผนที่ส าคัญ ดัง นี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ ใช้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขซึ่งการพัฒนาบุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1)
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต กระบวนสรร
หา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จาก
ตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตร
และผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558, หน้า1-19)
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การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการกีฬาให้มีประโยชน์มุ่งเน้นการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้น
การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาการกีฬาให้
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทาให้ประชาชนได้ออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ความเจริญด้านการกีฬายังเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย ทั้งด้านคุณภาพของคนในสังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการกีฬาเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปในการเข้ามาชมกีฬาหรือใช้บริการ
เพื่อการออกกาลังกายและเล่นกีฬา โครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขั นและอุปกรณ์ด้านการกีฬา
รวมทั้ง องค์ ค วามรู้ด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารกีฬ าจึง จาเป็น ต้อ งมีก ารบริห ารจัด การ
องค์ก รแบบบูร ณาการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในทุกมิติโดยสามารถ
ตั้งเป้าหมายที่พัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิ ปัญญา
ระดับชาติและภูมิภาค เพื่อทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมทางการกีฬา และการละเล่นพื้นบ้านไม่ให้ไหลบ่า
ไปเพีย งด้านเดีย วตามกระแสโลกาภิ วัตน์จากตะวันตก เช่น การขับเคลื่ อนความร่ว มมือด้านการ
พลศึกษา การที่เป็นศิลปวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วั ฒ นธรรมอาเซี ยน (A Blueprint for ASEAN Socio - Community) โดยควรก าหนดเป้ าหมายในการ
ดาเนินการ เพื่อก้าวสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศภูมิภาคในขอบข่ายด้านการพลศึกษา กีฬา ที่เป็นวัฒนธรรม
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงหรือประเทศที่มีชายแดนติดกัน หรือในกลุ่ม
อาเซียนอย่างเป็นระบบ
การจัดการพลศึกษา การกีฬาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและนันทนาการ ขจัด
ความขัดแย้ง ให้ แก่ประชาชน ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันโดยปราศจากความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม
เชื้อชาติ ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งสอดคล้อง
กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555-2559, บทสรุปผู้บริหาร) กล่าวไว้ว่า แนวโน้มทางด้าน
กีฬา กระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การตื่นตัวในเรื่องของการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลกทาให้ประชาชนให้ความสนใจดูแลสุขภาพ เล่นกีฬาและออกกาลัง
กายมากขึ้น การกีฬายังมีส่วนสาคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อ ให้เกิดความ
สมานฉันท์และสามัคคีของคนในชาติการกีฬายังสามารถเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และมีส่วน
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ดังนั้น การกีฬาและนันทนาการจึงมีส่วนสาคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการพลศึ ก ษา กี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน กี ฬ าเพื่ อ มวลชน
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง
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และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ด้าน
การพลศึกษานันทนาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพตามแนวทางการพัฒนาของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นต้น
ในกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา วิชาพลศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีจัดการเรียนการสอน เพราะวิชาพลศึกษามี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการ
ออกกาลั งกายเป็ น สื่อในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ เป็นมนุษย์โ ดย
สมบูรณ์สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากความสาคัญดังกล่าว รัฐบาลได้ มีการนาเข้าสภาปฏิรูปแห่ งชาติในวาระปฏิรูปที่ 19
แผนปฏิ รู ป การกี ฬ า โดยน้ อ มน าพระราชด ารั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่
16 ธันวาคม 2531 พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้ลงพิมพ์ในหนังสือ
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2531 “กีฬามีความสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับชีวิตของแต่
ละคนและชีวิตของบ้านเมือง” จึงกล่าวได้ว่า “กีฬา” ถือเป็นหลักพื้นฐานของชีวิตคน มีผลต่อการ
สร้างวินัย จิตสานึก ความสามัคคี น้าใจนักกีฬา ตลอดจนสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
การกีฬามีส่วนสาคัญในการดาเนินกิจกรรมของประชาชนในสังคมและเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ อาจกล่าวได้ว่า การกีฬา คือรากฐานสาคัญทางสังคม
และมีส่วนสาคัญต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดย
รัฐบาลของนานาชาติต่างให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการกีฬาและมีนโยบายด้านการพัฒนาการกีฬา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กีฬายังมีประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนใน
ประเทศและระหว่างประเทศ การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศยังเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของ
ประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติ อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาความมั่นคงของ
ประเทศและยั งเป็ น พื้น ฐานส าคั ญต่อการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจที่ เกี่ย วข้อ งกับ การกีฬา การ
พัฒนาการกีฬาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ ภารกิจส าคัญที่
จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อวางรากฐานในการสร้างความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้แก่ประชาชนในประเทศ คือ การปฏิรูปการกีฬาให้เป็นรูปธรรมและเป็นสัญญา
ประชาคมที่ทุกรั ฐ บาลจะต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การกีฬาสร้างชาติมีการดาเนินงาน คือ การกีฬาเพื่อพัฒนาความมั่นคงเสริมส่งความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลได้จัดตั้งสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี การกาหนด
ทิ ศ ทางวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นปี 2555-2564 ว่ า “ทุ ก คนบนแผ่ น ดิ น ไทย มี ขี ด ความสามารถ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ” ซึ่งใช้แผนยุทธศาสตร์ “สานสามพลัง” ประกอบด้วยพลังทางปัญญา
พลังทางสังคมและพลังนโยบาย เป็นยุทธศาสตร์หลักสาหรับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไ ข
ปัญหาสุขภาวะที่ยากและสาคัญในสังคมไทย หมายถึง ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ล้วนมีความรู้ ความสามารถ ที่จะดูแลตนเองและครอบครัว
ให้มีสุขภาวะที่ดี ตามแผนการดาเนินงานที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจานวนผู้มีกิจกรรมทางกาย มีการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่อย่าง
กว้างขวาง เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในระดับพื้นที่ได้มีมาตรการ
และกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ และนวัตกรรมของการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและ
ชุมชน และเพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา และ
สื่อมวลชน ให้ ดาเนิ นกิจ กรรมกีฬาในแนวทางของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ม.ป.ป)
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จาเป็นต้องมี
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนงานและยุ ท ธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด
การศึกษาและการผลิตบุคลากรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการกีฬา การออกกาลังกายและ
การส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างถูกต้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีพันธกิจ
ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชรจึงพัฒ นาหลั กสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตด้านพลศึกษาที่มีความรอบรู้
ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานเพื่อ เป็ นก าลั งหลั กในการพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลในท้ องถิ่น และ
ประเทศชาติ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันที่สูงขึ้นของนานาประเทศและการเปิด ประเทศอย่าง
เสรี ดังที่กล่าวมา แล้วได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าพลศึก ษา ดั งนั้ น จึงมี ความจ าเป็ นต้องปรั บหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกั บ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้ได้บัณฑิตทางพลศึกษาที่มีคุณธรรม และจริยธรรมยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถทางการพลศึกษาที่ลึกและกว้าง สามารถนา
หลักการและทฤษฎีทางพลศึกษาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนาหลักการ และระเบียบวิธีการทางพลศึกษาไปใช้ในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาและงานด้ า นต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรมี พันธกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตคือ ผลิ ต
บั ณฑิต ที่มีคุณ ภาพ มาตรฐาน และพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มี ความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรักและผูกพันต่ อท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาจึงเป็นการดาเนินการตามพันธกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตพลศึกษา การพัฒนาครู พลศึกษาให้สามารถนาความรู้ ทักษะ และวิชาการที่ทันสมัย
ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนและสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่ตอบสนองความต้ องการของนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนได้และมีการกาหนดกลุ่มวิชาพลศึกษา
และนันทนาการไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เลือกเรียนตามความสนใจ
13.1รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชาพลศึกษา และคณะครุศาสตร์
ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาเนินการโดยคณะครุศาสตร์
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เปิ ด สอนโดยคณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะต่ า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้

-7-

มคอ.2
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร สานักส่งเสริมวิชาการ
งานทะเบียนและโปรแกรมวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ มีทักษะความชานาญในการปฏิบัติ
และการสอนพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา และรักษาชื่อเสียง
แห่งวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีความมุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งทางกาย และจิตใจ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะดังนี้
1. มีจิตสานึกของความเป็นครูพลศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา การจัดการเรียนรู้
การฝึกกีฬาและการตัดสินกีฬา สามารถนาไปถ่ายทอดในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนได้
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจัดและบริหารโครงการพลศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
4. มี ทั ก ษะทางปั ญ ญาความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6. มี ความสามารถในทัก ษะด้า นการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การใช้ภ าษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ การสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ หรือนาไปใช้ในการประกอบวิช าชีพครูและใน
ชีวิตประจาวัน
7. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
วิชาชีพที่ครุสภากาหนด และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคนใน
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาหลักสูตร
3. มีการติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

- รายงานผลการดาเนินงานและ
ข้ อ มู ล ก า ร แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร
- ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5

2. กระบวนการจัดการเรียนการ 1. การจัดการเรียนการสอนที่
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. การประเมินการเรียน
การสอน

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3,
มคอ. 5)
- ผลการประเมินการสอน

3. การทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลงาน
การวิจัยใหม่ในศาสตร์ของ
ตนเอง และในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่
ขององค์กรวิชาชีพด้านพลศึกษา

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
พลศึกษา
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ผู้ฝึกสอนกีฬาทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

1. ติดตามศึกษาการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ของสมาคมวิชาชีพและของ
กลุ่มมหาวิทยาลัย
2. ติดตามแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาผู้เรียน/ผู้ฝึก
สอนกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

4. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/
ตารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐาน

- เอกสาร/ตารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
- สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง

5. การบริหารบุคลากร

1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การสอน
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์
- จานวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา
- รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรมประชุมสัมมนา
- มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน

6. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา

- ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
คาปรึกษา/มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้

- ระบบและโครงการให้
คาปรึกษาวิชาการ
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา

7. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

- วิจัย/สารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

- ผลการวิจยั /สารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- ผลการวิจัย/สารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ
โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจะจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในภาคฤดู ร้ อ น โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชรกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ / ประกาศรั บ สมั ครนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และต้องผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ความรู้และทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาของนักศึกษาไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
จั ด ปฐมนิ เทศทั้ง ในระดับ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และโปรแกรมวิช าจัด ประชุ มผู้ ป กครอง
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิชาเป็นผู้ดูแล ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ในระยะพ.ศ. 2559 – 2563 ดังนี้
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2559 2560 2561 2562 2563
ชั้นปีที่ 1
60
60 60 60 60
ชั้นปีที่ 2
60 60 60 60
ชั้นปีที่ 3
60 60 60
ชั้นปีที่ 4
60 60
ชั้นปีที่ 5
60
รวมจานวนนักศึกษา
60 120 180 240 300
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าใช้จ่ายในการ 56,580
113,160
169,740
226,320
282,900
ดาเนินการ
รายจ่ายระดับ
456,000
912,000 1,368,000 1,824,000 2,280,000
มหาวิทยาลัย
รวม
512,580 1,025,160 1,537,740 2,050,320 2,562,900
จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
300
ค่าเฉลี่ยรายหัว
8,543
8,543
8,543
8,543
8,543
หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากงบประมาณแผนดิน
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้น การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1-1.4 จานวน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาบังคับ
2.1.2 วิชาเลือก
2.1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา
2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
127
46
32
2
12
81
55
16
6
4
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ กษา พ.ศ. 2559 มีร ายวิช าตามโครงสร้า ง
หลักสูตรดังนี้
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(1) รหัสรายวิชา การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วย
ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

1.1 รหัสหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 บ่งบอกถึงกลุ่มวิชาและสาขาวิชา มีดังนี้
1) กลุม่ วิชาการศึกษา
100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา
116 สาขาวิชาพลศึกษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
151 สาขาวิชาปรัชญา
152 สาขาวิชาศาสนา
154 สาขาวิชาภาษาไทย
155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
157 สาขาวิชาภาษาจีน
163 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
169 สาขาวิชาภาษาพม่า
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3) กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์
201 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
205 สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง
206 สาขาวิชาดนตรี
4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
250 สาขาวิชาทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
252 สาขาวิชาสังคม
253 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
254 สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
255 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
256 สาขาวิชานิติศาสตร์
5) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
354 สาขาวิชาการตลาด
359 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
6) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
550 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขรหัสวิชาตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
เลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู)
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) ประกอบด้วยเลข 7
หลักมีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสตัวที่ 1-3
บ่งบอกถึงสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ คือ
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100
101
102
103
104
105
เลขรหัสตัวที่ 4
เลขรหัสตัวที่ 5

บ่งบอกถึงวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดได้
บ่งบอกถึงพื้นฐานการศึกษา
บ่งบอกถึงหลักสูตรและการสอน
บ่งบอกถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
บ่งบอกถึงวัดผลและวิจัยทางการศึกษา
บ่งบอกถึงจิตวิทยาและการแนะแนว
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่เปิดสอน
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
หรือสาขาวิชา
เลขรหัสตัวที่ 6-7
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวที่ห้า
1.3 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ)
เลขรหั ส วิ ช าที่ ใ ช้ ใ นหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าชี พ เฉพาะด้ า น ประกอบด้ ว ยเลข 7 หลั ก มี
ความหมายดังนี้
เลขรหัสตัวที่ 1-3
บ่งบอกถึงหมู่วิชาในคณะครุศาสตร์ (พลศึกษารหัส 116)
เลขรหัสตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขรหัสตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะวิชาโดยกาหนดดังนี้
เลข 1
หมายถึงกลุ่มวิชาทฤษฏีด้านพื้นฐานทางพลศึกษา
เลข 2
หมายถึงกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เลข 3
หมายถึงกลุ่มวิชาด้านจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาพ
เลข 4
หมายถึงกลุ่มวิชาด้านนันทนาการ
เลข 5
หมายถึงกลุ่มวิชาด้านกีฬาประเภทบุคคล
เลข 6
หมายถึงกลุ่มวิชาด้านกีฬาประเภททีม
เลขรหัสตัวที่ 6-7
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังรายวิชา
(2) ชื่อรายวิชา
1 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
1551001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
1551002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
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1.2

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific
Purposes
1561001
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1571001
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1571002
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
1661001
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1691001
ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
1691002
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication

3 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts

6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
รหัสวิชา
2051001
2061001
3501001
3501003

1.3

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
สังคีตนิยม
Music Appreciation
การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of
Socializing

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
2501001
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
2501003
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social Engagement
2501004
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for
Development
2521001
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
2521002
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
2541001
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human, Community, and Environment
2541002
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
2551002
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and
Government
2561001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
3501004
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
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รหัสวิชา
3531001
3541001
3591002
1.4

ชื่อวิชา
การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จานวน ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
1161002
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
4001002
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
4001003
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources
Conservation
4071001
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
4091001
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
4091003
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
4121001
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
4121005
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
4121006
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
5001001
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
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น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

มคอ.2
5071001
5501001

อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
127
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
46
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
32
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Philosophy and Self-actualization for teacher
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teacher
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
1022001 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
Principle of Learning Management and Classroom
Management
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Information Technology
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(90)
1(90)

มคอ.2
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
Academic Camp Management
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English for Communication of Teachers
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
Skills and Techniques of Learning Management
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese for Communication of Teachers
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
Medias Texts Construction
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Activities for Student Development
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
Principal of Educational Administration
1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
Educational Administration Leadership
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education

2

2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

12 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
6(540)

-22-

จานวน

หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

6(540)

มคอ.2
2.2 กลุม่ วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

จานวน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา
History and Principles of Physical Education
1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
1161301 จิตวิทยาการกีฬา
Sports Psychology
1161501 กรีฑา
Athletics
1161503 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1161505 ว่ายน้า
Swimming
1161517 กระบี่กระบอง
Sword and Poles Fighting
1161601 ฟุตบอล
Football
1161602 บาสเกตบอล
Basketball
1161603 วอลเลย์บอล
Volleyball
1161609 ตะกร้อ
Takraw
1162101 การบริหารจัดการพลศึกษา
Management of Physical Education
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55 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

มคอ.2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1162201 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Physiology of Exercise
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing
1162301 กีฬาเวชศาสตร์
Sports Medicine
1162303 การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
1163103 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
Measurement and Evaluation in Physical Education
1163104 หลักสูตรพลศึกษา
Physical Education Curriculum
1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
1163107 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
English for Physical Education Teacher
1163206 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
Biomechanics in Sport
1164101 หลักและการฝึกกีฬา
Principles and Sports Training
1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
Fundamental Movement
1164405 ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Recreation and Camping Leadership

-24-

น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

มคอ.2
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
16 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
รายวิชาในกลุ่ม ก. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1161204
1161405
1161406
1161407
1161502
1161506
1161504
1161507
1161508
1161509
1161510
1161511
1161512
1161513
1161514

ชื่อวิชา
การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
Body Conditioning
ยุวกาชาด
Youth Red Cross
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
เกมเบ็ดเตล็ด
Minor Games
ยิมนาสติก
Gymnastics
ยูโด
Judo
แบดมินตัน
Badminton
เทนนิส
Tennis
มวยสากล
Boxing
ยิงปืน
Shooting
มวยไทย
Thai Boxing
มวยปล้า
Wrestling
ยกน้าหนัก
Weight Lifting
จักรยาน
Cycling
กอล์ฟ
Golf

-25-

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

มคอ.2
รหัสวิชา
1161515
1161516
1161519
1161520
1161521
1161604
1161605
1161606
1161607
1161608
1161610
1162203
1162204
1162405
1162517

ชื่อวิชา
ยิงธนู
Archery
ดาบสากล
Fencing
เปตอง
Patanque
หมากรุกไทย
Thai Chess
โบว์ลิ่ง
Bowling
รักบี้ฟุตบอล
Rugby Football
แฮนด์บอล
Handball
โปโลน้า
Water Polo
ฮอกกี้
Hockey
เซปักตะกร้อ
Sepak Takraw
ฟุตซอล
Futsal
การเรียนรู้ทางกลไก
Motor Learning
การฝึกด้วยน้าหนัก
Resistance Training
เทคนิคและทักษะนันทนาการ
Technical and Skills of Recreation
ศิลปะการป้องกันตัว
Self Defenses

-26-

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

มคอ.2
รหัสวิชา
1162518
1162519
1162520
1162521
1162522
1162523
1162609
1163204
1163301
1163302
1163303
1163304
1163305
1163403
1163405

ชื่อวิชา
กระโดดน้า
Diving
ไอกิโด
Aikido
หมากรุกฝรั่ง
Chess
ดาน้า
Scuba Diving
สนุ้กเกอร์
Snooker
เทควันโด
Taekwondo
ซอฟท์บอล
Softball
โภชนาการทางกีฬา
Sports Nutrition
พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
Adapted Physical Education
กายภาพบาบัด
Physical Therapy
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
Life Saving and Aquatic Safety Education
สวัสดิศึกษา
Safety Education
การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
Exercise for Seniors
ลีลาศ
Social Dances
โมเดอร์นดานซ์
Modern Dances
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

มคอ.2
รหัสวิชา
1163406
1163408

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการนันทนาการ
management in Recreation
แอโรบิคดานซ์
Aerobic Dances

รายวิชาในกลุ่ม ข. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

1161401

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น
Cub Scout Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง
Scout Advance Unit Leader Training Course (S.A.T.C)
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง
Senior Scout Advance Unit Leader Training Course
(S.S.A.T.C)

1(0-2-1)

1161402
1161403
1161404
1164401
1164402

รายวิชาในกลุ่ม ค. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
1164517
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
Athletics Coaching and Officiating
1164518
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
Gymnastics Coaching and Officiating
1164519
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน
Badminton Coaching and Officiating
1164520
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Table Tennis Coaching and Officiating
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1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-2-4)
2(0-2-4)

8

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

มคอ.2
รหัสวิชา
1164521
1164522
1164523
1164524
1164525
1164609
1164610
1164611
1164612
1164613
1164614

ชือ่ วิชา
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้า
Swimming Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
Tennis Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล
Boxing Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย
Muay Thai Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด
Taekwondo Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
Football Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
Basketball Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
Takraw Coaching and Officiating
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล
Futsal Coaching and Officiating

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จานวน

1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา
Teaching Behavior on Physical Education in Primary
Education Level
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Teaching Behavior on Physical Education in Secondary
Education Level
-29-

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

มคอ.2
2.2.4 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตร
3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
xxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3 (x-x-x)
xxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3 (x-x-x)
xxxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป
3 (x-x-x)
1012101
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1161101
ประวัติและหลักการพลศึกษา
2 (2-0-4)
1161602
บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1161603
วอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1161609
ตะกร้อ
2 (1-2-3)
รวม
20
ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1012103
1161201
1161501
1161601
xxxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
กายวิภาคและสรีรวิทยา
กรีฑา
ฟุตบอล
(เลือกเสรี)
รวม
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น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
21

มคอ.2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1032201
1052001
1161402
1161407
1162101
1164611
1164612

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
ผู้กากับลูกเสือและเนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
เกมเบ็ดเตล็ด
การบริหารจัดการพลศึกษา
การเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
การเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่วอลเลย์บอล
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1012104
1161505
1164102
1164517
1164609
xxxxxxx

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ว่ายน้า
หลักการเคลื่นไหวเบืองต้น
การเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กรีฑา
การเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ฟุตบอล
เลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (x-x-x)
19

มคอ.2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1003101
1022001
1161301
1161406
1161503
1162201
1162202
1163106

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
การพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาการกีฬา
กิจกรรมเข้าจังหวะ
เทเบิลเทนนิส
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
1 (90)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043001
1022002
1161504
1161510
1162203
1162301
1163104
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
แบดมิมนตัน
มวยไทย
การเรียนรู้ทางกลไก
กีฬาเวชศาสตร์
หลักสูตรพลศึกษา
เลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (x-x-x)
19

มคอ.2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1004102
1063005
1161524
1163103
1163105
1164101
1164106
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
กระบี่กระบอง
การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
การสัมมนาทางพลศึกษา
หลักและการฝึกกีฬา
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
1 (90)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (x-x-x)
18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1043002
1162303
1162403
1163107
1163206
1164405

ชื่อวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
รวม
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น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15

มคอ.2

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1005103

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-อ)
6 (540)
6

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1005104

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รายละเอียดในภาคผนวก ก
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น(ท-ป-อ)
6 (540)
6

มคอ.2
3.2 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1*

นายธวัช

วีระศิริวัฒน์

2

ม.ล.ปัทมาวดี

สิงหจารุ

3*

นายทวิโรฒ

ศรีแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

นายนิติพันธ์

บุตรฉุย

อาจารย์

5

นายภูมิสิทธิ์

สัจจหทยาศรม

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ

ค.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2523
2521
2523
2520
2553
2550
2553
2550
2557
2545
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มคอ.2
3.2.2 อาจารย์ประจา
1

นายธวัช วีระศิริวัฒน์

2

ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ

3

นายทวิโรฒ ศรีแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

5

นายนิติพันธ์ บุตรฉุย

อาจารย์

6

นายภูมิสทิ ธิ์ สัจจหทยาศรม

อาจารย์

4

นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

อาจารย์

7

นางสาวฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง

อาจารย์

8

นายสุพล เพชรบัว

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ- นามสกุล

คุณวุฒิ
ค.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ม
ค.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
สรีรการออกกาลังกายและกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา
การกีฬา
การกีฬา
การกีฬา
การกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่
ภาระงานสอน ชม./ สัปดาห์
จบ 2559 2560 2561 2562 2563
2523 15 15 15 15 15
2521
2523 15 15 15 15 15
2520
2553 15 15 15 15 15
2550
2553 15 15 15 15 15
2550
2557 15 15 15 15 15
2545
2555 15 15 15 15 15
2552

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

2554
2548
2557
2552

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ
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15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

มคอ.2
3.2.3 อาจารย์ประจาวิชาชีพครู
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายขวัญชัย ขัวนา

2

นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น

3

นายเฉลิม ทองจอน

4

นายชัยรัตน์ บุมี

5

นายชูวิทย์ ไชยเบ้า

6

นายถาวร สารวิทย์

7

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์
ค.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
วท.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
อาจารย์
Ph.D.(Education)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
อาจารย์
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รอง
Ed.D.(Educational Administration)
ศาสตราจารย์ M.A. (Curriculum & Instruction)
M.A. (Industrial Education)
กศ.บ.(อาชีวศึกษา)
รองศาสตร Ph.D.(Educational Psychology)
จารย์
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
U. of Toronto, CANADA
Eastern Michigan USA.
Eastern Michigan USA.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
University of Alberta, Canada
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2554
2545
2558
2551
2547
2553
2550
2550
2542
2544
2539
2548
2546
2526
2516
2510
2526
2535
2523
2520

มคอ.2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

8

นายธงชัย ช่อพฤกษา

9

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

10

นางนงพงา พิชัย

11

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

12

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด

13

นายประจบ ขวัญมั่น

14

นางสาวปาริชาต เตชะ

15

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

16

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
ผู้ช่วย
M.Ed.(Education)
ศาสตราจารย์ ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
อาจารย์
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
อาจารย์
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
อาจารย์
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
อาจารย์
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รอง
Ph.D. (Education)
ศาสตราจารย์ ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภักกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2529
2525
2552
2547
2542
2535
2550
2547
2550
2546
2556
2546
2534
2552
2548
2547
2555
2551
2549
2549
2527
2517

มคอ.2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

17

นางสาวภคมน ตะอูบ

18

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

19

นายมนตรี หลินภู

20

นายยุทธนา พันธ์มี

21

นางสาวยุภาดี ปณะราช

22

นายเลเกีย เขียวดี

23

นายวชิระ พิมพ์ทอง

24

นายวชิระ วิชชุวรนันท์

25

นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์
M.A.(Education)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
ศน.บ.(อังกฤษ)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รอง
วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ศาสตราจารย์ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
ผู้ช่วย
Ph.D.(Education)
ศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Panjab University, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2550
2555
2551
2548
2554
2551
2546
2554
2550
2541
2551
2541
2538
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2555
2550

มคอ.2

ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ – สาขาวิชา
วิชาการ
นายศรวัส ศิริ
อาจารย์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
นางศรินญา หวาจ้อย
อาจารย์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายสมชัย วงษ์นายะ
รอง
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
รอง
ปร.ด.(หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
อาจารย์
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
นายสุวัฒน์ วรานุสาสน์
ผู้ช่วย
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
นางอรอนงค์ แจ่มผล
ผู้ช่วย
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศาสตราจารย์ วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)
นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว
ผู้ช่วย
ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
ศาสตราจารย์ กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อ – สกุล
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2556
2251
2550
2546
2534
2523
2519
2554
2534
2527
2555
2536
2530
2547
2526
2514
2524
2521
2557
2544
2541

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์วิชาชี พครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะ
และเป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพื่อหา
ประสบการณ์ แ ละเกิ ด ทั ก ษะในวิ ช าชี พ อย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจึ ง ได้ ก าหน ดรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
ดังนี้
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูสอนพลศึกษา ได้แก่ มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักเสียสละอุทิศตน มีความอดทนอดกลั้น
2) ความมีน้าใจนักกีฬาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้
ด้านความรู้
1) การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน หลักและกระบวนการ
สอนพลศึกษารวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา
2) นวัตกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสาหรับการจัดการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา
3) สรีร วิทยา ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลั กษณะและการทาหน้ าที่ของ
อวัยวะระบบต่างๆ การออกกาลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย การประยุกต์กายวิภาค และหลัก
กลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายในทักษะทางพลศึกษา
4) เทคนิคและทักษะกีฬา หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาเพื่อการ
สอนพลศึกษา
5) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา การจัดการบริหารการกีฬา
การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา
6) เทคนิ ค และทั ก ษะนั น ทนาการ หลั ก การฝึ ก และการออกแบบโปรแกรมการจั ด
นันทนาการเพื่อการสอนพลศึกษา
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มคอ.2
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อ เท็จจริงทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิ ดจากแหล่ ง ข้อมูล ที่ห ลากหลายเพื่อ นาความรู้เ กี่ยวกั บแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่มีความสลับซับซ้อนเสนอ
ทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความเป็น ผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ด้านพลศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความไวในการรับรู้ความ รู้สึกของผู้เรียนพลศึกษาด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
3) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
2) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับพลศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็น ทางการ (Formal) รูป แบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลายที่ มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
ที่
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

4.2 ช่วงเวลา
การฝึกภาคสนาม
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ใช้เวลา
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
1 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษา
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ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5

มคอ.2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน
4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ในสาขาวิชาเฉพาะจานวน 1 รายวิชา คือ
1043002 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูสอนพลศึกษา ได้แก่ มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักเสียสละอุทิศตน มีความอดทนอดกลั้น
ด้านความรู้
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน หลักและกระบวนการสอน
พลศึกษารวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิ ดจากแหล่ ง ข้อมูล ที่ห ลากหลายเพื่อ นาความรู้เ กี่ยวกั บแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางพลศึก ษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวินิจฉัยแก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่มีความสลับซับซ้อนเสนอ
ทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
2) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
2) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับพลศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3
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มคอ.2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของ
นักศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน
ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตาม
แบบประเมิน
5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลไห้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ
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มคอ.2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มี การจัดกิ จกรรมในการสร้ างเสริมบุ คลิ ก ภาพของนักศึ กษาเพื่อ ความ
ชัดเจนของผู้นา โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการทางานใน
บางรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศกั บ ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศให้
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาพลศึกษา
2. ด้านภาวะผู้นาและความ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ มและมีการกาหนด
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน บทบาทหน้าที่ภายในกลุ่มการทารายงานตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วน
ตนเอง
ร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัย ในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ
3. ด้านจริยธรรมและ
- มีก ารจัดวิช าเรีย นและให้ ความรู้ส อดแทรกในวิช าชีพ แสดงให้ เห็ นถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาคาวามผิดเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครู
4. การเรียนรู้ด้วยตนเองและ - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
ทักษะชีวิต
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและทักษะชีวิตด้วยความคิดเชิงเหตุผล ซึ่งนาไปสู่
การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ - รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องเริ่มต้น พื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
6. มีทักษะในด้านการทางาน - มีการจัดกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อ
เป็นกลุ่ม
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ มีส่วนร่วมของการทางาน และมีทัศนคติที่ดีในการ
ทางานร่วมกัน
7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
- ในรายวิ ช าชี พ ทางพลศึ ก ษา ผู้ ส อนต้ อ งมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษามี
สารสนเทศ
กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์และสามารถนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงบูรณาการมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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มคอ.2
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดาเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึง การมีเมตตากรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สื่อสาร
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ งาน
และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา
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การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

มคอ.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ นาข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข

กลยุทธ์การสอน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based
Instruction)
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

การประเมินผลการเรียนรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการดาเนินงานและ
การแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการทางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียนโดย
อาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม
4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการดารงชีวิต

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงาน
และการนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

-47-

มคอ.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดย
เน้นความสาคัญของการใช้ภาษา
และบุคลิกภาพ
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การประเมินผลการเรียนรู้

มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู้

2.1

2.2

2.3

ทักษะ
ความสัมพั ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การ
ปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













 













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













 













1551001 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

 







    







1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

 







    













 











1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร





1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร



 





 



 







1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว



 





 



 







1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร



 







 













1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน



 







 













1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
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มคอ.2

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู้

2.1

2.2

2.3

ทักษะ
ความสัมพั ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การ
ปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์

 

1511002 ความจริงของชีวิต

 

1521001 พุทธศาสน์

 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า





2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์





2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
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มคอ.2

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

ทักษะ
ความสัมพั ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การ
ปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย





2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง





 



 



   







 



  



 



 



 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

















2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์

  









   







2521002 อาเซียนศึกษา

  









   







2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  









   







2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

  









   







 









  











2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป



 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ



3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง

1.3

1.4





ความรู้

2.1

2.2

2.3

ทักษะ
ความสัมพั ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การ
ปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3









กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต

















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

















4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน



4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย














































4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
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มคอ.2

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.3

1.4



5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน

1.2







ความรู้

2.1

2.2
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2.3

ทักษะ
ความสัมพั ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะทาง นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การ
ปัญญา บุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3












มคอ.2
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
กลยุทธ์
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
การพัฒนา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
สอนพลศึกษา ได้แก่ มีความรักและ
เมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้ า ที่ มี ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต รู้จั ก
เสี ย สละอุ ทิ ศตน มี ความอดทนอด
กลั้น
1.2 ความมี น้ าใจนั ก กี ฬ าและ
สา มา รถ เป็ นแ บบ อย่ าง ที่ ดี แ ก่
นักเรียนได้

- กาหนดแนวปฏิบัติในการเรียนการส่งงาน
และการเข้าชั้นเรียน
- จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นอภิ ป รายกลุ่ ม
(Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญในการดารงชีวิต
และการประกอบวิ ชาชีพครูพลศึกษา โดย
เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์ แ ละสะท้ อ น
พฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น

- ตรวจผลงานและการ
เข้าชั้นเรียน
- ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติ การทดลองด้วยตนเอง
- จั ด โครงสร้ า งและเนื้ อ หาสาระในการ
เรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเนื้อหา
หรือข้อมูลใหม่กับความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้เรียน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้
ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น ด้ ว ยการเชิ ญ
วิ ท ยากรหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ มาถ่ า ยทอด
ความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือ
จัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิ จั ย โดยให้ ผู้ เ รีย นได้ ศึก ษา
ค้นคว้ าข้อมู ลโดยใช้กระบวนการวิ จัยเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
ตนเอง

- ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ
ภาคปฏิบัติ
- ใช้ แ บบทดสอบ การ
ป ร ะ เมิ น ชิ้ น ง า น หรื อ
โครงงาน การท าแฟ้ ม
สะสมงาน และการ
บั น ทึ ก ก า ร เ รี ย น รู้
(learning Journal)

2. ด้านความรู้
2.1 ปรัชญา จิตวิทยา แนวคิดและ
หลักการทางพลศึกษา
2.2 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
จัด การเรีย นรู้ การจั ดการชั้ น เรีย น
หลักและกระบวนการสอนพลศึกษา
รวมถึง การวั ด และประเมิ น ผลการ
จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาของแต่
ละระดับการศึกษา
2.3 น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารทาง
การศึกษาสาหรับการจัดการเรียนรู้
ทางพลศึกษา
2.4 สรี ร วิ ท ยา ความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและ
การทาหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ
การออกกาลั ง กายที่ มี ผ ลต่ อระบบ
ของร่างกาย การประยุกต์กายวิภาค
และหลั ก กลศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายในทักษะทางพลศึกษา

-54-

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
การพัฒนา

กลยุทธ์
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณ การคิด สร้างสรรค์ และการ
แก้ ปั ญ หาโดยใช้ ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม กรณี
ตั ว อย่ า ง สถานการณ์ จ าลอง และการ
สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง

- ใช้แบบวัด แบบทดสอบ
การประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสั ง เกต
พฤติ ก รรม และการ
บั น ทึ ก ก า ร ส ะ ท้ อ น
ความคิด

2 . 5 เ ท ค นิ ค แ ล ะ ทั ก ษ ะ กี ฬ า
หลั ก การฝึ ก และการออกแบบ
โปรแกรมการฝึกกีฬ าเพื่ อการสอน
พลศึกษา
2.6 การบริหารพลศึกษาและการ
บริ ห ารโปรแกรมพลศึ ก ษา การ
จั ด การบริ ห ารการกี ฬ า การเป็ น
เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา
2.7 เทคนิคและทักษะนันทนาการ
หลั ก การฝึ ก และการออกแบบ
โปรแกรมการจั ด นั น ทนาการเพื่ อ
การสอนพลศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
สั ง เคราะห์ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท า
ความเข้ า ใจและประเมิ น ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ น า
ความรู้เกี่ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎีและ
หลั กการที่ เ กี่ย วข้องในศาสตร์ท าง
พลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย แก้ ปั ญ หาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้
3.2 สามารถคิด แก้ปั ญ หาในการ
จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่มีความ
สลั บ ซั บ ซ้ อ นเสนอทางออก และ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
พลศึ ก ษาอย่ า งสร้ า งสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์
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ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วาม
รู้สึกของผู้เรี ยนพลศึกษาด้วยความ
เข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก มีวุ ฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม
4.2 มี ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ มี ส่ ว น
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหา
ความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ่ ม และระหว่ า ง
กลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
4.3 มีความสัม พัน ธ์ ที่ดี ต่อผู้ เรีย น
เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้ า ใจข้ อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ที่ เ ป็ น
ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
5.2 มี ค วามสามารถในการใช้
ดุ ล พิ นิ จ ที่ ดี ใ นการประมวลและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
พ ล ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้ดี
5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การเขียนและการนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
การพัฒนา

กลยุทธ์
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน

- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อนื่
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ความรับผิดชอบในการทางาน

- ใช้การสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- การประเมินชิน้ งาน
หรือโครงงาน

- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ คิดเชิง - ใช้การประเมินชิ้นงาน
ตั ว เลข การพู ด การเขี ย นและการใช้ หรื อ โครงงาน และการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูล สังเกต พฤติกรรม
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
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ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 มี ค วามเชี่ ย วชาญในกา ร
จัด การเรีย นรู้พ ลศึกษาที่ มีรูป แบบ
หล า ก หล า ย ทั้ งรู ป แ บบ ที่ เป็ น
ท า ง ก า ร (Formal) รู ป แ บ บ กึ่ ง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบ
ไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal) อย่ า ง
สร้างสรรค์
6.2 มี ค วามเชี่ ย วชาญในกา ร
จั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาส าหรั บ
ผู้ เ รี ย น ที่ ห ล า ก ห ล า ย ที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ที่ มี
ความสามารถปานกลาง และที่ มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ อ ย่ า ง มี
นวัตกรรม
6.3 มี ค วามเชี่ ย วชาญในกา ร
จั ด การเรี ย นรู้ ในวิ ช าเอกพลศึ กษา
อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
การพัฒนา
- จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง ได้ แ ก่ การฝึ กทั ก ษะกีฬ า การจั ด ท า
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน
การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และ
การปฏิ บั ติ ก ารสอนระหว่ า งเรี ย นและใน
สถานศึกษา
- จั ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
สอนผ่ า นการสั ง เกตการสอนและการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนา
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กลยุทธ์
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
- ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ
ภาคปฏิบัติ
- ใ ช้ ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมการเรียนรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)

ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1. กลุ่มวิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1022001 การพัฒนาหลักสูตร
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1004102 การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
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ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1.2 วิชาชีพครูเลือก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา














 
























































  
 






1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ
1 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 1005104 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
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ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1161101
1161201
1161301
1161501
1161503
1161505
1161517
1161601
1161602
1161603
1161609
1162101
1162201
1162202

ประวัติและหลักการพลศึกษา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
จิตวิทยาการกีฬา
กรีฑา
เทเบิลเทนนิส
ว่ายน้า
กระบี่กระบอง
ฟุตบอล
บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล
ตะกร้อ
การจัดและการบริหารพลศึกษา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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ที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1162301
1162303
1163103
1163104
1163105
1163107
1163206
1164101
1164102
1164405

กีฬาเวชศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
หลักสูตรพลศึกษา
การสัมมนาทางพลศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
หลักและการฝึกกีฬา
หลักการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น
ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ




























 

 


 







 

 

  


















 


 
  


  





 

 

 


2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.1 รายวิชาเอกเลือกกลุ่ม ก.
1 1161204 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
2 1161405 ยุวกาชาด
3 1161406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
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ที่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1161407
1161502
1161504
1161506
1161507
1161508
1161509
1161510
1161511
1161512
1161513
1161514
1161515
1161516
1161519
1161520
1161521

เกมเบ็ดเตล็ด
ยิมนาสติก
แบดมินตัน
ยูโด
เทนนิส
มวยสากล
ยิงปืน
มวยไทย
มวยปล้า
ยกน้าหนัก
จักรยาน
กอล์ฟ
ยิงธนู
ดาบสากล
เปตอง
หมากรุกไทย
โบว์ลิ่ง

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1161604
1161605
1161606
1161607
1161608
1161610
1162203
1162204
1162405
1162517
1162518
1162519
1162520
1162521
1162522
1162523
1162609

รักบี้ฟุตบอล
แฮนด์บอล
โปโลน้า
ฮอกกี้
เซปักตะกร้อ
ฟุตซอล
การเรียนรู้ทางกลไก
การฝึกด้วยน้าหนัก
เทคนิคและทักษะนันทนาการ
ศิลปะการป้องกันตัว
กระโดดน้า
ไอกิโด
หมากรุกฝรั่ง
ดาน้า
สนุ้กเกอร์
เทควันโด
ซอฟท์บอล

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ที่

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

1163204
1163301
1163302
1163303
1163304
1163305
1163403
1163405
1163406
1163408

โภชนาการทางกีฬา
พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
กายภาพบาบัด
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
สวัสดิศึกษา
การออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุ
ลีลาศ
โมเดอร์นดานซ์
การบริหารจัดการนันทนาการ
แอโรบิคดานซ์

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ



















 

 










 

 

  
 






 





 
 
 

 






















 










2.2.2 รายวิชาเอกเลือกกลุ่ม ข.
1
2
3
4
5
6

1161401
1161402
1161403
1161404
1164401
1164402

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง
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ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2.2.3 รายวิชาเอกเลือกกลุ่ม ค.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1164517
1164518
1164519
1164520
1164521
1164522
1164523
1164524
1164525
1164609
1164610
1164611
1164612
1164613
1164614

การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้า
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย
การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
การเป็นผูฝ้ ึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล

















































-65-

































































































































ที่

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
1.
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการ
6. ทักษะการ
คุณธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
จริยธรรม
และการใช้
เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
1 1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 1
2 1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 2

ร่วมมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านที่ระบุ
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4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาทและความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลแก่คณาจารย์
2.1.2 การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
2.1.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมิ นผลอย่างน้อย
ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สร้างเครือข่ายเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
2.2.2 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่ น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อและการอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
ในด้านการบริหารหลักสูตรไว้ดังนี้
มิติการบริหารหลักสูตร
1. การจัดองค์กร

2. การบริหารบุคคล

3. การเรียนการสอน

4. การประเมินหลักสูตร

5. การปรับปรุงหลักสูตร

แนวทางการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
บริหาร จานวน 1 คน กรรมการ จานวน 4 คน และเลขานุการ จานวน 1 คน
2. จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตร
1. จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. จั ด ผู้ ส อนตามความเชี่ ย วชาญ ,การสอนเป็ น คณะ และเชิ ญ บุ ค ลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสอนในบางรายวิชา
1. กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม
2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning)
3. จัดทาแผนการบริหารการจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรู้ ตารา
เอกสารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
ให้บังเกิดประสิทธิผล
5. จัดให้มีระบบการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยให้มีการจัดทาประมวล
การสอน แผนบริหารการจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินแผนการสอนทุก
ภาคเรียน
1. มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
2. มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจนและแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษาทุกปี
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากผู้ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาหรือมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจความต้องการของสังคมเพื่อนาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
3. จัดเวทีวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. จัดทาแผนงานในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อเป็นค่าวัสดุ
ตารา สื่อการเรียนการสอน และค่าตอบแทน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมและที่ต้องการเพิ่ม (แสดงได้ดังตาราง)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนที่มี จานวนที่
หมายเหตุ
อยู่แล้ว ต้องการเพิ่ม
12 เครื่อง 3 เครื่อง
7 เครื่อง 3 เครื่อง
2 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
2 เครื่อง 1 เครือ่ ง
2 ชุด
1 ชุด

รายการและลักษณะเฉพาะ
LCD Projector
Visualizer
computer
Notebook Computer
กล้องดิจิตอล
กล้องบันทึก vdo
VCD & DVD Player
ชุดเครื่องเสียง

2.2.2 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
จานวน
แหล่งเรียนรู้
กลางแจ้ง
ในร่ม
1. ฟุตบอล
1
2. วอลเลย์บอล
1
2
3. บาสเกตบอล
2
2
4. เทนนิส
4
5. ฟุตซอล
2
6. เปตอง
8
7. กรีฑา
1
8. เซปักตะกร้อ
5
9. แบดมินตัน
4
10. เทเบิลเทนนิส
6
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แหล่งเรียนรู้
11. เวทีมวย
12. ห้องเรียนในโรงยิมส์
13. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
14. ห้องแอโรบิก
15. ค่ายลูกเสือ
16. สระว่ายน้า
17. วอลเลย์บอลชายหาด
18. ห้องสมุด

จานวน
กลางแจ้ง
1
1
1
-

ในร่ม
1
9
2
2
1

2.2.3 ห้องสมุด
2.2.3.1 สานักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.3.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มีหนังสือ ตาราเรียน วารสาร
และนิตยสาร
หนังสือ
- ภาษาไทย
จานวน 3,500 เล่ม
- ภาษาต่างประเทศ
จานวน 1,800 เล่ม
วารสาร
- ภาษาไทย
จานวน 30 ชื่อเรื่อง
- ภาษาต่างประเทศ
จานวน 25 ชื่อเรื่อง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร
1. ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC
2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest Digital Dissertation
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร
ฉบับเต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
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4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานข้อมูล ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นมาเอง และสืบค้นด้วย
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกรณีที่ทรัพยากรที่
มีอยู่เกิดการชารุดเสียหาย มีจานวนไม่เพียงพอกับนักศึกษา หรือไม่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การสารวจความเพียงพอของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ตาราเรียน และสื่อ
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
สาขาวิชาพลศึกษา ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ ตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางพลศึกษา การบริหารทางพลศึกษา การจัดการทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การ
กีฬาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์มีการประชุมร่วมกันเพื่ อปรึกษาหารือในการบริหาร
หลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลมีการติดตามผลการปฏิบัติงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการทบทวนปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางวิชาการ หรือตาแหน่งทาง
วิชาการ หรือตาแหน่งทางวิชา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนทางด้านพลศึกษา
หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณา
สรรหา นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเชิญมาสอนเป็นครั้งคราวหรื อเป็นอาจารย์สอนร่วมกับ
อาจารย์ประจาในรายวิชาตลอดภาคการศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไม่มีสายสนับสนุน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย น สามารถปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการได้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษาและกาหนดชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษาอีกด้วย
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความ
ถึงอาจารย์ ผู้สอนเพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาพลศึกษานั้นมีความต้องการค่อนข้างสูง เนื่องจากคน
ในประเทศไทยเริ่มมีความสนใจและต้องการดูแ ลสุขภาพร่างกายเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม นอกจากนี้ โดยความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ที่ได้จัดทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต หลักสู ตรจึ งได้น าผลการวิจัยมาปรั บปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้ ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม รวมทั้ง เร่งพัฒนาให้มีผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษาให้เพียงพอกับความ
ต้องการของสังคมไทย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาพลศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12) ที่มีผลการดาเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี ดังนี้
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การ X
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
สอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน า
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจ าทุก คนได้ รับการพั ฒนาทางวิ ชาการ และ/หรื อ
X
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ข้อที่ 10 โปรแกรมวิชาพลศึกษาไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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ปีการศึกษา
ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนา การเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมดาเนินการโดยมีกระบวนการประเมินเนื้อหาข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 นักศึกษา ประเมินผลการศึกษาและการสอบประมวลความรู้ เมื่อได้ศึกษาครบตามเกณฑ์
ของหลั กสู ตร และการสั มมนานักศึกษาในระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ และหลั กการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อศึกษาข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต โดยการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ศิษย์
เก่า และอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
2.2 การประเมิน จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอก โดยการประเมินมหาวิทยาลั ยในภาพรวมใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะต่างๆ โดยการศึกษาข้อมูลจากนักศึกษา คณาจารย์ศิษย์เก่าและผู้ใช้
บัณฑิต นาเสนอมหาวิทยาลัย
กระบวนการดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลย้อนกลับที่แสดงให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนกระบวนการพัฒนา
นักศึกษา เพื่อนามาประกอบการทบทวน การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ ทุกหลั กสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการ
ประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ให้มีคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการพิจารณาทบทวนผลการประเมินซึ่งได้ดาเนินการมาทั้ง
การประเมินรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ์ การ
เรี ย นรู้ ที่กาหนดของนั กศึกษา คณะกรรมการดาเนินการทบทวนผลการประเมินจะทาการศึกษา
วิเคราะห์และประเมินผลร่วมกันกับคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ดังนี้
4.1 รายวิชา ซึ่งสามารถดาเนินการปรับปรุงย่อย
4.2 หลักสูตร จะกระทาทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และ
ผลการวิจัยใหม่ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและสังคม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
หลั ก การ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาในบริ บ ทต่ า งๆจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
จับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ โดยนาเสนอผลการศึกษาด้วย
วาจาและลายลักษณ์
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specifics Purposes
หลั ก การ วิ ธี ก ารใช้ ภ าษาและการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
จุ ด ประสงค์ ข องการสื่ อ สาร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพู ด และการเขี ย น และ
ประเมินการพูดและการเขียน
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึก
การอ่ า นบทความภาษาอั ง กฤษสั้ น ๆ ฝึ ก การฟั ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์
ต่างๆ มุ่งเน้น การฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่อง
และอธิบ ายด้ว ยคาศัพ ท์ และส านวนภาษาญี่ ปุ่น ในบทสนทนาเรื่อ ง
ทั่ว ไปในชีวิตประจ าวัน การอธิ บายอย่างง่ายในชีวิ ตประจาวัน เพื่ อ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
หลั ก การออก เสี ย ง การฟั ง พู ด บทสน ทนาทั่ ว ไปใ น
ชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
ค าศั พ ท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจี น ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การ
ท่อ งเที่ ย วในสถานการณ์ ต่ างๆ ได้ อ ย่า งเหมาะสม เพื่อ การเดิน ทาง
โดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่ อ งบิ น การเข้ า พั ก โรงแรม ภั ต ตาคาร
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
การท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การเล่าเรื่ องและอธิบ ายด้ว ยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลี ในบท
สนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจ าวั น การอธิ บ ายอย่ า งง่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
การเรี ย นรู้ พยัญชนะ สระและการออกเสี ยง หลั กไวยากรณ์
พื้นฐาน คาศัพท์และสานวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
จากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิต ประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุ ษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้น ฐานของ
พฤติ ก รรม ปั จ จั ย ทางชี ว วิ ท ยา ปั จ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยา ปั จ จั ย ทาง
จิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การ
เข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีม
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิด
ในชีวิตประจาวัน
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริยธรรม
ต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและ
ศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002 ความจริงของชีวิต
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสั งคมโลก
ปัจจุบัน การนาเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ ปั ญ หา พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามหลั ก
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001 พุทธศาสน์
Buddhism
ประวั ติ องค์ ป ระกอบต่ า งๆ และลั ก ษณะส าคั ญ ของ
พระพุ ท ธศาสนา หลั ก ธรรมส าคั ญ ต่ า งๆ ของพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้น
การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการ
รู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่ งสารสนเทศ เครื่องมือสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
สุ น ทรี ย ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ ความประทั บ ใจและสะเทื อ นใจใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์
แขนงจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม พร้ อ มทั้ ง รั บ รู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงาน
ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย จนเกิ ด คุ ณ ค่ า ของงานทั ศ นศิ ล ป์ ด้ า นความงามและ
เรื่ อ งราว โดยผ่ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ ใ นหลั ก การดู ง านทั ศ นศิ ล ป์
เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetics of Performing Arts
การจ าแนกข้ อต่ างในศาสตร์ข องความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี
ตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบ
เห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิด
ความซาบซึ้ง
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
Leadership Development
ความหมาย ความส าคั ญ พัฒ นาการของแนวคิ ด และทฤษฎี
ภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญ
กาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ ง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในด้ า น การพู ด การแต่ ง กาย การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในสังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กาหนดลักษณะความ
เปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒ นธรรมไทย มรดกทางวัฒ นธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ ปัจจุบัน
ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ ปรากฏการณ์แ ละปัญ หาทางสั ง คมที่เ กิด ขึ้น ใน
สังคมไทยร่วมสมัย
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
บทบาทหน้ า ที่ จิ ต ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบของการเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนา
จิ ตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในมิ ติ ต่ า งๆ แนวทางแก้ ไ ขโดยการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ความเป็ น
พลเมือง
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ ที่ ส าคั ญ ของโลก อาเซี ย นและไทย ในมิ ติ ส ห
วิทยาการทางสั งคมเพื่อให้ เ กิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้ า
ปฏิสั มพั น ธ์ ในโลกสมั ยใหม่ จิต ส านึ ก สากล โลกทั ศน์ ใหม่ ในมิติ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การ
รวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความ
เป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
แนวคิ ด รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมชนบทไทยที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคม
หลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผล
มาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
2521002 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการ
แข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน
การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของ
การพัฒนาอาเซียน
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Human Beings, Community and Environment
ระบบนิ เ วศ มนุ ษ ย์ ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งมนุ ษย์ ชุม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม และความสั ม พัน ธ์ ทางพื้น ที่
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการใช้ พ ลั ง งาน ด้ า นการเกษตร แนวทางการ
แก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการ
จัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่ง
ใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความพอเพี ย ง การจั ด การ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
เน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน
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2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของการเมื อ งการปกครองไทย
รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการ
ทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัด
ระเบี ย บการปกครอง ตลอดจนวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวโน้ ม การ
เมืองไทยในอนาคต
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิด
ต่างๆของกฎหมาย การใช้และการยกเลิ ก กฎหมาย หลั กทั่ว ไปของ
กฎหมายแพ่งและอาญา
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
ความหมาย ความส าคั ญ และกระบวนการริ เริ่ มธุ ร กิจ การ
ประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับ
บุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และ
หลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
แนวคิ ด และทฤษฏี ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการ องค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ การมองหาโอกาส และความ
ท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็น
ผู้ประกอบการ
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3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มี
จิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิด
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรม
กี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการต่ อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การ
เลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นใน
การเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการ
ออกกาลังกาย หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พื่ อ พั ฒ น า ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ด้ า น
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย
การประเมิ น ผลการออกก าลั ง กายอย่ า งถู ก วิ ธี การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการ
ออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พลั ง งาน สารเคมี
เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
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4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources Conservation
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ต่ อ ระบบ
สิ่ งแวดล้ อมและมนุ ษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่ งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐม
พยาบาลเบื้ องต้น การส่ งเสริมสุ ขภาพ โรคติดต่ อ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและ
การขายฝาก การค านวณภาษี คณิ ต ศาสตร์ ก ารเงิ น เบื้ อ งต้ น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์ และการให้ เหตุผ ล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่ าจะเป็นและทฤษฎี
การตัดสิน ใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้นฝึ กปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
การประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
การใช้โ ปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการ
นาเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานคานวณอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตร
ที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตร
ตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร
สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภค
อาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหาร อาหารชี ว จิ ต อาหารและสมุ น ไพร อาหารดั ด แปลง
พันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
ความเป็ น มาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชี วิตประจาวั น
เทคโนโลยี ท้ อ งถิ่ น ทางเลื อ กในการใช้ เ ทคโนโลยี การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Philosophy and Self-actualization for Teachers
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชี พครู การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิช าชีพครุอย่ างต่อเนื่ อง ปรัช ญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุสภากาหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน
เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหา
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู ประยุ ก ต์ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ กษาวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กาหนด
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
Language and Culture for Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและการเป็นครู รวมไป
ถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธารงไว้ในความเป็นไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
การจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
ตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้อง ใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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1022001 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึก ษา การวิเ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและสามารถจั ด ท าหลั ก สู ต รได้
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
Principle of Learning Management and Classroom
Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้
การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปั ญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้น
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้
และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Education Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
หลั ก การ แนวคิด และแนวปฏิ บัติใ นการวัด และประเมิ นผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด ผล การเรี ย นรู้ ระเบี ย บการ
ประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและ
ประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

-91-

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การ
ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน
1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษา จิต วิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การ
ประยุ กต์ ใช้ ในการเรี ย นการสอน สามารถให้ ค าแนะนาช่ว ยเหลื อ
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ใช้ จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ความเข้ า ใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การในสถานศึ ก ษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหาร
จัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
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รหัสวิชา
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1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2

น(ท-ป-อ)
1(90)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1003101 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1

การจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน
และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
Academic Camp Management
ฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนิ น การ (Do) การตรวจสอบ
(Check) การปรั บ ปรุ งแก้ไข (Act) การจัดทารายงานการดาเนินงาน
การจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
Principal of Educational Administration
บริ บ ท ความเป็ น มาของหลั กการ ทฤษฎี แนวคิ ดทางการบริห าร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถ
เชิ ง สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้ น าและผู้ ต าม
รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ
การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิค
การจัดการเรียนรู้
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รหัสวิชา
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1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้นา การเสริมสร้างภาวะผู้นา
ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณา
การกฎ ระเบี ย บ และองค์ ค วามรู้ ท างการศึ ก ษาน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษา
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
Medias Texts Construction
การผลิ ต สื่ อ และแบบเรี ย น โดยใช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
แบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
Statistics for Data Analysis in Education
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทาง
สถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความสาคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว
การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวและบริ ก ารแนะแนวในสถานศึ ก ษาและ
ความหมาย ความส าคั ญ จุ ด มุ่ ง หมายของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
หลั กการขอบข่าย และประเภทของกิ จกรรม แนวทางในการจัดท า
โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการศึ ก ษาพิ เ ศษ ลั ก ษณะประเภทเด็ ก พิ เ ศษ แบบเรี ย นรวม
การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน
การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง
การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นเพื่ อ สื่ อ ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการ
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
English Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ ทั ก ษะภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร สามารถใช้ ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education
ความหมาย ความส าคั ญ ของคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ กษา การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน
และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรี ยนรู้
และการบริหารจัดการศึกษา
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น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2.1.3 กลุ่มวิชาชีพครูปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ด้ ว ยตนเอง การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้
การวั ด และประเมิ น ผลและผลน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ
การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้ เรียน
การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และ
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 กลุม่ วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา
History and Principles of Physical Education
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการ ปรั ช ญาแนวความคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพลศึ ก ษา
วิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาในประเทศไทย นโยบายและแผนการ
ศึ ก ษาของชาติ ปั ญ หาและการแก้ ไ ข การพั ฒ นาพลศึ ก ษา แนวโน้ ม ของการ
พลศึกษา
1162101 การบริหารจัดการพลศึกษา
Management of Physical Education
หลั ก และความส าคั ญ ของการบริ ห าร การจั ด การพลศึ ก ษา ขอบข่ า ยและ
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าพลศึ ก ษา พั ฒ นาการของเด็ ก แต่ ล ะวั ย ตอบสนองต่ อ
การเรียนพลศึกษา การบริหารจัดการโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การบริหาร
จัดการแข่งขันกีฬา การผลิตดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอานวยความ
สะดวกทางพลศึ ก ษา ปั ญ หารการจั ด การพลศึ ก ษาและแนวทางแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติทางการกีฬาที่เกี่ยวข้อง
1164101 หลักและการฝึกกีฬา
Principles and Sports Training
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก กี ฬ า
หลั ก การฝึ ก ทั ก ษะ สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจของนั ก กี ฬ า การออกแบบ
การจัดโปรแกรม และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตามโปรแกรมการฝึก
สมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ของนักกีฬา
1162303 การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
พัฒนาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวัยต่าง ๆ หลักการและกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ วิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข สังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางสุขภาพ
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย
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น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1163103 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
Measurement and Evaluation in Physical Education
ความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา ความมุ่งหมายและ
ประโยชน์ ข องการวั ด ผลหลั ก การทดสอบและวั ด ผลพลศึ ก ษาและประเมิ น ผล
แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา
การดาเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล
1163104 หลักสูตรพลศึกษา
Physical Curriculum
ปรัชญา ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรพล
ศึกษาในหลั กสู ตรการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน การน าหลั ก สู ตรไปใช้ การประเมินผล
หลักสูตร
1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
ค้น คว้า อภิ ป ราย วิเ คราะห์ ปั ญ หาการเรี ยนการสอนวิ ช าพลศึ กษา เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนนา
ความรู้ไปใช้ในการทางานวิชาชีพครูพลศึกษา
1163107 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
English for Physical Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลศึกษาจากสื่อสิ่ งพิมพ์สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ บทความทางพลศึ ก ษา คู่ มื อ การใช้
เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน
บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนาเสนอด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตาแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ และหน้าที่
การท างานของเซลล์ เนื้อ เยื่ อ อวัย วะและระบบต่ าง ๆ ของร่ า งกาย เพื่ อเป็ น
รากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยา
การออกกาลังกาย รวมทั้งนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬา
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1162201 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Physiology of Exercise
หน้าที่การทางานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา ผลและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการฝึกกีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อ
การประสิ ทธิ ภ าพในการท างานของร่ างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing
เกี่ยวกับความสาคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช้เครื่องมือ
ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของ
โลหิ ต ขณะออกก าลั ง กาย วั ด สมรรถภาพของหั ว ใจ การวั ด และประเมิ น ผล
สมรรถภาพทางกายและจัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
1163206 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
Biomechanics in Sport
หลักการพื้นฐานด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา หลักการใช้แรงในการเคลื่อนไหว หลัก
และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและวิธีการทางชีวกล
ศาสตร์การกีฬากับการสอนและการฝึกกีฬา
1161301 จิตวิทยาการกีฬา
Sports Psychology
จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้นเพื่อนามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อม การเตรียม
ความพร้อมทางด้านจิตใจในการแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจและต่อประสิทธิภาพการ
แข่งขัน
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1162301 กีฬาเวชศาสตร์
Sports Medicine
หลักการพื้นฐานของกีฬาเวชศาสตร์ เบื้องต้น เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคการบาบัดและการฟื้นฟู การออกกาลังกาย เฉพาะ
กรณี สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬ า ชนิดของการบาดเจ็บทางการ
กีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสารกระตุ้น โภชนาการกับการ
กีฬา กายภาพบาบัดกับการกีฬา
1164405 ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Recreation Leadership and Camping
ความหมายความสาคัญขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและบทบาท
หน้ าที่ ของผู้ น านั น ทนาการ การวางแผนและการดาเนิ น โครงการนัน ทนาการ
การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นากิ จกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ประวัติ ความมุ่งหมาย
ชนิดของค่ายพักแรม การจัดและดาเนินการ การอยู่ค่ายพักแรม
1161501 กรีฑา
Athletics
ประวัติความเป็นมากรีฑา กรีฑาประเภทต่างๆ หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึก
ทักษะกรีฑาประเภทต่างๆ วิธีการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม
วิ ธี ก ารสอน การฝึ ก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและมารยาทในการแข่ ง ขั น
การรักษาอุปกรณ์
1161503 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ วิธีการเล่น
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161505 ว่ายน้า
Swimming
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะว่ายน้าประเภทต่างๆ
เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาท
ในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161517 กระบี่กระบอง
Sword and Poles Fighting
ประวัติความเป็ นมากระบี่กระบอง ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณี
การแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม ราลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการ
ต่อสู้และการแข่งขัน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อศิลปะการ
ต่อสู้ของไทย การรักษาอุปกรณ์
1161601 ฟุตบอล
Football
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล วิ ธี ก ารสอน การฝึ ก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161602 บาสเกตบอล
Basketball
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขันบาสเกตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161603 วอลเลย์บอล
Volleyball
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่ งขั น วอลเลย์ บอล วิ ธี การสอน การฝึ กสมรรถภาพทางกาย กติ กาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161609 ตะกร้อ
Takraw
ประวัติความเป็น มาตะกร้อในประเทศไทย หลั กการฝึ ก ขั้นตอนและวิธีการฝึ ก
ทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental Movement
ระบบและกลไกการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น
หลักการฝึกการเคลื่อนไหววิธีสอน การฝึกเพื่อพัฒนาระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬาประเภทต่างๆ
2.2.2 วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
รายวิชาเอกเลือก กลุ่ม ก. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161204 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
Body Conditioning
ความมุ่งหมาย หลักและวิธีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือก
กิ จ กรรมและการจั ด โปรแกรมการฝึ ก ส าหรั บ วั ย ต่ า ง ๆ การตรวจสอบและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
1162203 การเรียนรู้ทางกลไก
Motor Learning
องค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรู ปแบบของการเรียนรู้ทางกลไก
ทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์หลักและวิธีการเรียนรู้ทางกลไกกับการสอนและ
การฝึกกีฬา
1162204 การฝึกด้วยน้าหนัก
Resistance Training
หลักการ ขั้นตอนและการฝึกโดยใช้แรงต้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้าน
ต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ โปรแกรมการฝึกสาหรับการ
ออกกาลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ
1163204 โภชนาการทางกีฬา
Sports Nutrition
เกี่ ย วกั บ อาหารและสารอาหารที่ ใ ห้ พ ลั ง งานแก่ ร่ า งกายเมื่ อ ออกก า ลั ง กาย
การสะสมและการใช้พลังงาน คุณค่าและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับการเสริม
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น
อาหารเสริม สาหรับนักกีฬา
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1163301 พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
Adapted Physical Education
ความหมายและความสาคัญของพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ สาเหตุและอาการของ
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประเภทของเด็ก พิเศษ
หลั กการจั ดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการออกกาลั งกายให้ เหมาะสมกับ
บุคคลที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของแต่
ละบุคคล
1163302 กายภาพบาบัด
Physical Therapy
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการทากายภาพบาบัดด้วยวิธีต่าง ๆ การฟื้นฟู
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ
ปกติ
1163303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
Life Saving and Aquatic Safety Education
หลักความปลอดภัยทางน้า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้าในลักษณะ
ต่างๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้า การจัดและ
บริหารสระว่ายน้า
1163304 สวัสดิศึกษา
Safety Education
หลักและกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และส่ วนรวม การดาเนินชีวิตประจาวันให้ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การ
ตระหนักถึงความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การระวังเลี่ยงภัยการรู้จักรักษาตน
และคนรอบข้างให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
1163305 การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
Exercise for Seniors
หลักและความสาคัญของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
การ
ออกก าลั งกายเพื่ อป้องกันโรค การบาบัดฟื้น ฟูโ รคและความพิการที่จะเกิดแก่
ผู้สูงอายุ สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
ขั้นตอนและวิธีการออกกาลังกาย กิจกรรมการอกกาลั งกายที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ
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น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1163403 ลีลาศ
Social Dances
ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ
ประโยชน์ ของการลี ลาศ การจัดงานลีล าศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง
การฝึกทักษะ การจับคู่ การนา การพา และลวดลายในการเต้นรา จังหวะต่างๆ
1162405 เทคนิคและทักษะนันทนาการ
Technical and Skills of Recreation
ความจ าเป็ น และความส าคั ญ ของนั น ทนาการ ประโยชน์ และขอบข่ า ยของ
นันทนาการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทต่างๆ การสอนและการเป็นผู้นานันทนาการ
1161405 ยุวกาชาด
Youth Red Cross
ประวัติยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบข่ายของหลักสูตร
ยุ ว กาชาด ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ยุ ว กาชาดกั บ ชุ ม ชน การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ข อง
ยุวกาชาด การฝึกการเป็นผู้นา การดาเนินการสอน อุปกรณ์การวัดผล เครื่องแบบ
ยุวกาชาด
1163405 โมเดอร์นดานซ์
Modern Dances
ฝึ กทักษะเบื้ องต้น เทคนิคการเคลื่ อนไหว การแสดงออกประกอบเสี ยง และ
จั ง หวะเพลง หลั ก และวิ ธี ก ารเต้ น ร า การเตรี ย มอุ ป กรณ์ การเลื อ กเพลง
ความหมายของเพลง การแปลความหมายแห่ งการเคลื่ อ นไหว ตลอดจนให้
สามารถฝึกผู้อื่นได้
1161406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
หลักการเต้นราเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะ เทคนิคการ
เต้ น ร าพื้ น เมื อ งทั้ ง ของไทยและนานาชาติ วิ ธี ส อนตลอดจนอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส อน
กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นราแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161407 เกมเบ็ดเตล็ด
Minor Games
ความหมาย ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หลักและวิธีการสอน
เกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็นผู้นาเกม มารยาท
และความปลอดภัยในการเล่น
1163406 การบริหารจัดการนันทนาการ
Management in Recreation
หลั ก และทฤษฎี ก ารจั ด และบริ ห ารนั น ทนาการ การวางโครงการกิ จ กรรม
นันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานศูนย์เยาวชนหรือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ อิทธิพลต่าง
ๆ ที่มีผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
1163408 แอโรบิคดานซ์
Aerobic Dances
หลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์ ลาดับขั้นตอนของ
การฝึ กแอโรบิ คดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัยในการฝึกแอโรบิค
ดานซ์
1161502 ยิมนาสติก
Gymnastics
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้ นของยิมนาสติก
การเล่ นท่าติดต่อ วิธีการสอน การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึ ก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161504 แบดมินตัน
Badminton
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การเล่นและ
การแข่งขัน แบดมิ น ตันประเภทต่า งๆ วิ ธีการสอน การฝึ กสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161506 ยูโด
Judo
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การแข่งขัน
ประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161507 เทนนิส
Tennis
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161508 มวยสากล
Boxing
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและ
การป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161509 ยิงปืน
Shooting
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การยิงปืน
หลักความปลอดภัยในการยิง วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161510 มวยไทย
Thai Boxing
ประวัติความเป็นมามวยไทย หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น การชก
และการป้องกัน การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการ
สอน การฝึ กสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161511 มวยปล้า
Wrestling
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคใน
การฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึ กสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161512 ยกน้าหนัก
Weight Lifting
ประวัติความเป็นมา หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะการยกน้าหนักท่าต่างๆ การ
ฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การรักษาอุปกรณ์ เทคนิค การสอน กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การจัดและดาเนินการแข่งขัน
1161513 จักรยาน
Cycling
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การแข่งขัน
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161514 กอล์ฟ
Golf
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นแบบ
ต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การรักษาอุปกรณ์
1161515 ยิงธนู
Archery
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทั กษะเบื้องต้น อุปกรณ์การยิงธนู
หลักความปลอดภัยในการยิงธนู วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161516 ดาบสากล
Fencing
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการเล่นดาบสากล
การต่อสู้ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การรักษาอุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1162517 ศิลปะการป้องกันตัว
Self Defence
หลักการ ขั้นตอนและวิธีก ารฝึกทักษะป้องกันตัว วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การปฐมพยาบาล
1162518 กระโดดน้า
Diving
หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทาง
กาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
1162519 ไอกิโด
Aikido
ประวัติความเป็นมาไอกิโด หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิค
ในการฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161519 เปตอง
Patanque
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการเล่น
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161520 หมากรุกไทย
Thai Chess
ประวัติความเป็นมาหมากรุกไทย ประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย เทคนิคและ
กลวิธีในการเล่นหมากรุก กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
1162520 หมากรุกฝรั่ง
Chess
ประวัติความเป็นมาหมากรุกฝรั่ง ประโยชน์ของการเล่นหมากรุ กฝรั่ง เทคนิคและ
กลวิธีในการเล่น มารยาทและกติกาการแข่งขัน
1161521 โบว์ลิ่ง
Bowling
ประวัติความเป็ น มา หลั กการ ขั้นตอนการฝึ กทักษะเบื้ องต้น วิธีการสอน การ
แข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1162521 ดาน้า
Scuba Diving
หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์และการบารุงรักษา
การป้องกันอันตราย และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุในการดาน้า กฎและข้อ
ห้ามในการดาน้า
1162522 สนุ้กเกอร์
Snooker
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์
การเล่น การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน
1162523 เทควันโด
Taekwondo
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การต่อสู้และ
การป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161604 รักบี้ฟุตบอล
Rugby Football
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161605 แฮนด์บอล
Handball
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161606 โปโลน้า
Water Polo
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1161607 ฮอกกี้
Hockey
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161608 เซปักตะกร้อ
Sepak Takraw
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและ
การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1162609 ซอฟท์บอล
Softball
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161610 ฟุตซอล
Futsal
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รายวิชาเอกเลือก กลุ่ม ข.
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1162401 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น
1(0-2-1)
Cub Scout Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสื อโลก ประวัติและโครงสร้าง
ลูกเสือไทย กิจกรรมลูกเสือสารอง วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสารอง จุดมุ่งหมาย
ของการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม พิธีการและแนวปฏิบัติในการชุมนุม
รอบกองไฟ บทบาทของผู้กากับลูกเสือสารอง การบริหารกองลูกเสือสารอง
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1162402 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและโครงสร้าง
ลู กเสื อไทย กิจ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ วิธี การฝึ กอบรมลู กเสื อ -เนตรนารี สามั ญ
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ทักษะการสอนลูกเสือ การอยู่ค่าย พักแรม การ
เดินทางไกล พิธีการและแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ การประชุมกอง พิธี
การลู กเสื อเนตรนารี บทบาทและความรับผิ ดชอบของผู้ กากับลู ก เสื อ วิธีการ
บริหารกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
1162403 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (SS.B.T.C.)
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ขอบเขตและกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ วิธีการฝึกอบรมลู กเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ หลั กสู ตรพิเศษ
ลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สั ญญาณ ระบบหมู่ เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฐมพยาบาล การทางานร่วมกับชุมชน การประชุมกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 การบริหารกองลูกเสือ การฝึกอบรม การ
ประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับ
ลูกเสือ
1162404 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก สาระสาคัญของกิจการ
ลูกเสือ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน แผนที่
เข็มทิศ กิจกรรมเสี่ยงภัย บทบาทผู้นา การบริหารงานในกอง ลูกเสือ -เนตรนารี
วิสามัญ การวางแผนการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
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น(ท-ป-อ)
1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1164401 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
2(0-2-4)
Scout Advance Unit Leader Training Course (S.A.T.C.)
ถึงจุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองและกองลูกเสือสามัญ การตรวจ การเชิญธง
สาธิตวิชาชาวค่าย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญ
พิธีการลูกเสือสามัญ บทบาทของผู้กากับลูกเสือ การฝึกอบรมอย่างมีความหมาย
การให้คาปรึกษา การฝึกทักษะทางลูกเสือสามัญ การฝึกอบรมนายหมู่ การสารวจ
การสวนสนาม การลูกเสือนานาชาติ การสนับสนุนกองลูกเสือสามัญ การวางแผน
การฝึ กอบรมกิจ กรรมเกี่ยวกับ การผจญภัย การเดินทางไกลและพักแรม การ
บุกเบิก การวางแผนการทาโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงานส่วนตัว
แนวการฝึกอบรมวิชา ผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
1164402 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
2(0-2-4)
Senior Scout Advance Unit Leader Training Course (SS.A.T.C.)
จุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ค่านิยม
สาธิตอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม บทบาทของผู้ กากับ ลู กเสื อ การให้ คาปรึกษา
แบบของการเป็นผู้นาการบันเทิงในกองลูกเสือ ทักษะสาหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เงื่อน การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเข้าร่วมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการ
ลูกเสือสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีการเข้าประจากอง การวางแผนกาหนดการฝึกอบรม
เกมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (เกมการต่ อสู้ ) การบุกเบิ ก การฝึ กประสาทและการ
อนุมาน จัดหาอุปกรณ์ของกองลูกเสือ การโต้วาที พิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่
และเข็มทิศ การชุมนุมรองกองไฟ วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกล และ
พักแรมฟังธรรมเทศนา โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ และ
กิจกรรมลูกเสือ
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รายวิชาเลือก กลุ่ม ค.
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1164517 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
Athletics Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กรี ฑา จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164518 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
Gymnastics Coaching and Officiating
หลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการแข่งขัน
การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การ
ประเมิน และแก้ ไ ขจุ ด อ่ อนของนั ก กี ฬา การเตรีย มที มและการวางแผนในการ
แข่ ง ขั น การจั ดการแข่ ง ขั น การเป็ น เจ้ า หน้ าที่ แ ละผู้ ตั ด สิ น จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
1164519 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน
Badminton Coaching and Officiating
เกี่ย วกับ หลักการและเทคนิคในการฝึ กแบดมินตัน วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนัก กีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แบดมินตัน
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164520 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Table Ttennis Coaching and Officiating
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่ งขัน การเป็นผู้ตัดสิ นและเจ้าหน้าที่เทเบิล
เทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1164521 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้า
Swimming Coaching and Officiating
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน้า วิ ธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ยน้ า
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164522 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
Tennis Coaching and Officiating
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ เ ทนนิ ส
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164523 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล
Boxing Coaching and Officiating
เกี่ ย วกับ หลั ก การและเทคนิ คในการฝึ กมวยสากล วิ ธีก ารฝึ ก หลั ก การคัด เลื อ ก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยสากล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164524 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย
Muay Thai Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยไทย จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1164525 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด
Taekwondo Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกเทควันโด วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทควันโด จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164609 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
Soccer Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬ า การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตบอล จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164610 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Coaching and Officiating
หลั กการและเทคนิคในการฝึ กรักบี้ฟุตบอล วิธีการฝึ กหลักการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก บี้ ฟุ ต บอล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164611 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
Basketball Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั กการจั ด การแข่ ง ขัน การเป็น ผู้ ตั ดสิ น และเจ้ าหน้ า ที่บ าสเกตบอล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1164612 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึ กวอลเลย์บอล วิธีการฝึกหลั กการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้ อมและแข่งขัน
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ว อลเลย์ บ อล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164613 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
Takraw Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจ การใช้ จิ ต วิ ท ยาในการฝึ ก ซ้ อ มและแข่ ง ขั น
การประเมิน และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ต ะกร้ อ
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164614 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล
Futsal Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตซอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตซอล จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Education
Level
จุดประสงค์ เนื้ อหา อัตราเวลาเรียน หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน การเตรียมการสอน
สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
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รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Secondary
Level
จุดประสงค์ เนื้ อหา อัตราเวลาเรียน หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน การเตรียมการสอน
สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

-118-

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สั งคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 131
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
53
- วิชาบังคับ
35
- วิชาเลือก
4
- วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
78
- วิชาบังคับ
58
- วิชาเลือก
20

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไม่น้อยกว่า

6
167

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
- วิชาชีพครูบังคับ
- วิชาชีพครูเลือก
- วิชาชีพครูปฏิบัติ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- วิชาการสอนวิชาเอก
- เลือกวิชาเอกหรือวิชา
การสอนวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

เหตุผล
30
127
46
32
2
12
81
55
16
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4
6
163

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปรับปรุง โครงสร้างหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
ค.บ. (พลศึกษา)
B.Ed. (Physical Education)

ปรัชญา
โปรแกรมวิชาพลศึกษามีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพในด้ า นวิ ช าการ มี ทั ก ษะความช านาญในการปฏิ บั ติ แ ละการสอน
พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีคุณธรรมมีน้าใจนักกีฬาและรักษาชื่อเสียง
แห่งวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีจิตสานึกของความเป็นครูพลศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พลศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การฝึกกีฬาและการ ตัดสินกีฬา สามารถนาไปถ่ายทอดในโรงเรียน
และการให้บริการแก่ชุมชนได้

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

เหตุผลที่ปรับปรุง
คงเดิม

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
ค.บ. (พลศึกษา)
B.Ed. (Physical Education)

ปรัชญา
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาพลศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในด้ า นวิ ชาการ มี ทั ก ษะความ สมบูรณ์และชัดเจนมาก
ชานาญในการปฏิบัติและการสอนพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม ขึ้น
จริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา และรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
คงเดิม
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีจิตสานึกของความเป็นครูพลศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พลศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การฝึกกีฬาและการตัดสินกีฬา สามารถนาไปถ่ายทอดในโรงเรียน
และการให้บริการแก่ชุมชนได้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจัดและบริหาร
โครงการพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
4. มีทักษะทางปัญญาความสามารถในการคิด แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
6. มีความสามารถในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ หรือนาไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและในชีวิตประจาวัน
7. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจั ดและบริหาร
โครงการพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
4. มีทั ก ษะทางปั ญ ญาความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาและประยุก ต์ ใ ช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
6. มีความสามารถในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ หรือนาไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและในชีวิตประจาวัน
7. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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เหตุผลที่ปรับปรุง
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1012101 การศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
Education and Self Actualization for Teachers
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและ
ระบบการจั ด การศึ ก ษาไทย วิ สั ย ทั ศ น์ และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาไทย
ความสาคั ญของวิชาชีพ ครู บทบาทหน้ าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาทาง
วิ ช าการ การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาความเป็ น ครู ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จาลอง ค่ายอาสาและอื่นๆ

1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Self-actualization for Teachers
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา
แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด
และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน
เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับ
ผู้ เ รี ย นที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
สอดคล้ อ งและครอบคลุ ม ตาม
ประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้
ประกอบวิ ชาชีพครูต ามข้อบังคั บ
คุรุ สภาว่ า ด้ว ย มาตรฐานวิ ชาชี พ
พ.ศ. 2556 จานวน 3 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นครู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

กลุ่มวิชาชีพครู
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการ
ในชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
Language and Culture for Teachers
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การ
ใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขีย นตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
ของคนไทย เพื่อธารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 3 ภาษา
และวัฒนธรรม

1012104 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(2-2-5)
English for Teachers
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการใน
ชั้นเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง

คงเดิมสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3
ภาษาและวัฒนธรรม สาระความรู้
ที่ 2 ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู
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1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Design and School Curriculum Development
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึก
ปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การปรับปรุงและ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิง
มาตรฐาน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และอิงมาตรฐาน

1022001 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์
หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
สอดคล้ อ งและครอบคลุ ม ตาม
ประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุ สภาว่ า ด้ว ย มาตรฐานวิ ชาชี พ
พ.ศ. 2556จ านวน 1 มาตรฐาน
ค ว า ม รู้ ดั ง นี้ ม า ต ร ฐา นที่ 5
หลักสูตร

1022002 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principle of Learning Management
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูป แบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และ
การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และ
การจาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล ฝึกการออกแบบการ
เรียนรู้ และทาแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน การประมวล
รายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5)
Principle of Learning Management and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การ
จัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริ ง การสร้างบรรยากาศ
การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ร า ย วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ ง
และครอบคลุ ม ตามประกา ศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ค ว า ม รู้ ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุ สภาว่ า ด้ว ย มาตรฐานวิ ชาชี พ
พ.ศ. 2556
- มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้
และการจักการชั้นเรียน
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1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
ฝึกปฎิบัติการออกแบบการสร้างแบบการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เ หมาะสมกั บการเรีย นการสอน การประเมิน และการปรับ ปรุ ง
นวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการเรีย นรู้ของผู้เรี ยนและการจัดการเรี ยนรู้บ นเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
Innovation and Education Information Technology
หลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบ การประยุ ก ต์ ใ ช้ และการประเมิ น สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง
และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตาม
สภาพจริ งและนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลั ก สู ต ร การประเมิ น จากแฟ้ ม สะสมงาน การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ แ ละ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลใน
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
สร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนจากการสอบ

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวั ด และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การประเมินภาคปฏิ บัติ การประเมิน ผลแบบย่อยและแบบรวม การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัด
และประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 8
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
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1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา
การให้คาปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อิทธิพลของ
พั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน

1052001 จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษา การประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 4
จิตวิทยาสาหรบครู

1043002 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครง
ร่างการวิ จัย ฝึกปฏิ บัติก ารวิ จัย เขียนรายงานการวิ จัยและประเมิ นงานวิจั ย
นาเสนอผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556จานวน 1 มาตรฐาน
ความรู้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 7 การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลั กการ แนวคิ ด เกี่ย วกับ การบริห ารจั ดการในสถานศึ ก ษา แนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อเนื่ อ ง การด าเนิ นการจัด กิ จกรรมประเมิ น
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum 1
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นการบริ ห ารจั ด การของนั ก เรี ย นสถานศึ ก ษา การบริ ห าร
สถานศึ ก ษาและการจัด การเรี ยนรู้ ใ นระดับ ประถมศึก ษาหรื อ ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
อย่างน้อย2สัปดาห์

เหตุผลที่ปรับปรุง

- เพิ่มรายวิชาบังคับและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุ ภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 จานวน
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 10 การประกัน
คุณภาพการศึกษา
-การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
*เป็นไปตามกรอบความรู้วิชาชีพครู
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
1(90)
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
Practicum 1
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
สังเกตการณ์แ ละฝึ กการเป็น ผู้ช่ว ยครู เรีย นรู้งานในหน้า ที่ครู โดยศึ กษา ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียน เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน
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1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
ศึกษา สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย วางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้
วิเคราะห์ อภิปราย แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาร
การเรี ย นรู้ ส าขาวิ ช าในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน น ามาใช้ ท ดลองใช้ ใ น
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum 2
การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอน
ที่หลากหลาย สามารถปฏิ บัติก ารสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
ฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
แก้ไข (Act) การจัดทารายงานการดาเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการ
จัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
1063004 หลักการบริหารการศึกษา
2(1-2-3)
Principal of Educational Administration
บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารการศึกษา
และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของ
ผู้ บ ริ ห ารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้ น าและผู้ ต าม รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมและการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้

ตัดคาว่า “ศึกษาและ” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

รายวิชาชีพครูเลือก
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Camp Management
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการจั ด ค่ า ยวิ ช าการ กิ จ กรรมนั น ทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การดาเนินการ (Do) การตรวจสอบ
(Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดทารายงานการดาเนินงานการจัดค่าย
และการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา
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เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชา เพราะปรับปรุงชื่อ
รหัส และคาอธิบายรายวิชาตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นาไปผนวกกับวิชาการ
จัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการในชั้นเรียน

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)

Classroom Management and Environment for Learning
แนวคิด หลักการและความสาคัญการบริหาร จัดการชั้นเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ใน และนอกสถานศึ ก ษา ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทย แหล่ งเรี ย นรู้ ทั้ ง
ธรรมชาติแ ละทางวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่น และแหล่งเรีย นรู้ เศรษฐกิ จแบบ
พอเพียงและการพัฒนาที่ ยั่งยืน
1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
Skills and Techniques of Learning Management
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้

เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

1063005 ภาวะผู้นาทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Administration Leadership
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการของภาวะผู้ นา การเสริ มสร้า งภาวะผู้ นาทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล
ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและ
พัฒ นาทรัพ ยากรทางการศึก ษาในบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทาง
การศึกษานาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เพิ่มรายวิชาเลือกและจัดทา
คาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
ศึก ษาและวิ เคราะห์ เกี่ ยวกั บสื่ อ การเรี ย นการสอนและแบบเรีย นระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กสื่ อ และแบบเรี ย น การตรวจสอบ
คุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน
2(1-2-3)
Medias Texts Construction
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการนาเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และ
ต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Data Analysis in Education
หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิ ติและเทคนิคทางสถิติที่ใช้
ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความสาคัญและความรู้พื้นฐานของ
การศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน
และการออกแบบสากล
1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(2-0-4)
Guidance and Activities for Student Development
ความหมาย ความส าคั ญ และปรั ช ญาการแนะแนว คุ ณ สมบั ติ และ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความสาคัญ
จุ ด มุ่ ง หมายของกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นหลั ก การขอบข่ า ย และประเภทของ
กิจกรรม แนวทางในการจัดทาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0-4)
Inclusive Education
ความหมาย ประวั ติ ปรั ช ญา บทบาท และความส าคั ญ ของ
การศึกษาพิเศษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ
ประเภทเด็กพิเศษการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค
การสอน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน
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เหตุผลที่ปรับปรุง
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ชาชี พ ครู บั งคั บ
เป็นรายวิชาชีพครูเลือก และจัดทา
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ ง
และครอบคลุมตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Thai Language for Communication of Teachers
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด
การอ่ า นและการเขี ย นเพื่ อ สื่ อ ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
English Language for Communication of Teachers
การใช้ ทั ก ษะพื้ น ฐานในการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ตามหลั ก ของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(2-0-4)
Chinese Language for Communication of Teachers
การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม

เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Computers for Education

เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

2(1-2-3)

ความหมา
ย ความสาคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
จัดทาเอกสาร การคานวณ การนาเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
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เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

เพิ่มรายวิชาตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1031101 เทคโนโลยีสาหรับครู 1
1(0-2-1)
Technology for Teachers 1
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ
1031102 เทคโนโลยีสาหรับครู 2
1(0-2-1)
Technology for Teachers 2
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
และการสร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ
1033203 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ หลั ก การและประเภทของนวั ต กรรม
การศึ ก ษา การสร้ า ง การเลือ กใช้ น วัต กรรมเพื่ อ ปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอน
ฝึก ปฏิ บัติ ก ารศึก ษาสภาพปั ญ หาการเรี ยนการสอนในสถานศึก ษา นาเสนอ
รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม ทาการผลิตเพื่อนาไปทดลองใช้และปรับปรุง
แก้ไข
1044001 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Research
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความสาคัญและ
กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น พั ฒ นานวั ต กรรมเทคโนโลยี เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาทางการศึ ก ษา
ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย นาเสนอผลการวิจัย

เหตุผลที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation Research and Development
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา
การทดลองใช้ น วั ต กรรมการศึ ก ษา การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรม
การศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครง
ร่างการวิ จัย ฝึกปฏิบัติก ารวิ จัย เขีย นรายงานการวิจัย และประเมินคุ ณภาพ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1052001 ทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารกลุ่ม
2(2-1-3)
Theories and Group Dynamics Practice
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย
กระบวนการทางานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุม่ เพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบตั ิ

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(2-0-4)
Adolescence Guidance Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพฒ
ั นาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ
ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการ
แนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัว
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการ
แนะแนว

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
2(2-0-4)
Provision of Early Intervention Services
ความหมาย ความสาคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปัญหา
และความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและ
ทางานร่วมกับพ่อแม่และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจาชั้น งานธุรการชั้นเรียน งาน
บริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน

1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
และผลนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัด ผล การตรวจข้อ สอบ การตั ด สิ นผลการเรี ยนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อ
แบ่งปันความรู้ในการสัม มนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบั ติงานในสถานศึ กษาต่อ เนื่อ งจากการปฏิบัติ การสอนในสถานศึ กษา 1
จัดการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ปรับ ปรุ งและพั ฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ใ ห้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน นาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน
ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา
เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ

วิชาชีพครูปฏิบัติ
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554
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เหตุผลที่ปรับปรุง

1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2(2-0-4)
History and Principles of Physical Education
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ ปรั ชญาแนวความคิด ที่มีอิทธิพ ลต่อการ
พลศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาในประเทศไทย นโยบาย
และแผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้ม
ของการพลศึกษา
1162101 การจัดและการบริหารพลศึกษา
2(2-0-4)
Organization and Administration of Physical Education
ศึ ก ษาปรั ชญาขอบข่ า ย และความมุ่ ง หมายของพลศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่นๆ และการศึกษาทั่วๆไป พลศึกษา
กับหลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับความต้องการทางพล
ศึกษา การจัดและบริหารโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา
การผลิตดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวกทางพลศึกษา
ปัญหาการจัดและการบริหารพลศึกษา

1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2(2-0-4)
History and Principles of Physical Education
ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา
วิ วั ฒ นาการและความเป็ น มาของพลศึ ก ษาในประเทศไทย นโยบายและ
แผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของ
การพลศึกษา
1162101 การบริหารจัดการพลศึกษา
2(2-0-4)
Management of Physical Education
หลักและความสาคัญของการบริหาร การจัดการพลศึกษา ขอบข่ายและ
ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษา พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยตอบสนองต่อการ
เรียนพลศึกษา การบริหารจัดการโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การบริหาร
จัดการแข่งขันกีฬา การผลิตดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอานวยความ
สะดวกทางพลศึ ก ษา ปั ญ หารการจั ด การพลศึ ก ษาและแนวทางแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติทางการกีฬาที่เกี่ยวข้อง

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

1164101 หลักการฝึกกีฬา
2(1-2-3)
Principles of Sports Training
ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกกีฬา หลักการฝึกทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา การ
ออกแบบ การจัดโปรแกรม และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตาม
โปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ของนักกีฬา

1164101 หลักและการฝึกกีฬา
2(1-2-3) ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษและ
Principles and Sports Training
คาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬ า
หลักการฝึกทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา การออกแบบ
การจัดโปรแกรม และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตามโปรแกรมการ
ฝึกสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ของนักกีฬา

กลุ่มวิชาเอก
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ปรับปรุงชื่อและคาอธิบายรายวิชาให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกั บ
สถานการในปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

1162103 การส่งเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
ศึ ก ษาพั ฒ นาการ และสภาวะสุ ข ภาพบุ ค คลวั ย ต่ า ง ๆ หลั ก การและ
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ วิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข สังเกตพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาทางสุขภาพ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม
กับเพศและวัย
1163103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
3(3-0-6)
Test and Evaluation in Physical Education
ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา ความ
มุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผลหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษาและ
ประเมิ น ผลแบบทดสอบชนิ ด ต่ า ง ๆ การเลื อ กแบบทดสอบ การสร้ า ง
แบบทดสอบพลศึกษา การดาเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล

1162303 การส่งเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
พัฒนาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวัยต่าง ๆ หลักการและกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิถีการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข สังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ทางสุขภาพ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและ
วัย
1163103 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in Physical Education
ความหมายการทดสอบ การวั ดผลและประเมิ นผลพลศึก ษา ความมุ่ ง
หมายและประโยชน์ของการวัดผลหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษาและ
ประเมิ น ผลแบบทดสอบชนิ ด ต่ า ง ๆ การเลื อ กแบบทดสอบ การสร้ า ง
แบบทดสอบพลศึกษา การดาเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล
1163104 หลักสูตรพลศึกษา
2(2-0-4) 1163104 หลักสูตรพลศึกษา
2(2-0-4)
Physical Curriculum
Physical Curriculum
ศึกษาปรัชญา ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของ
ปรั ชญา ความหมายและความส าคัญ ของหลั กสู ต ร องค์ ประกอบของ
หลักสูตรพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนาหลักสูตรไปใช้ การ หลั ก สูต รพลศึ ก ษาในหลั ก สูต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน การน าหลั กสู ต รไปใช้
ประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร
1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา
2(2-0-4) 1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Seminar in Physical Education
Seminar in Physical Education
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ค้ น คว้ า อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ ปั ญ หาการเรี ย นการสอนวิ ช าพลศึ ก ษา
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ปั ญ หาฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด เชิ ง เสนอแนะแนวทางในการแก้ ปั ญ หาฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์ ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ในการทางานวิชาชีพครูพลศึกษา
สร้างสรรค์ ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ในการทางานวิชาชีพครูพลศึกษา
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เหตุผลที่ปรับปรุง
ปรั บ ปรุ ง รหั ส วิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มวิชา และตัดคาว่า “ศึกษา” ออก
จากคาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึ้น
และตั ด ค าว่ า “ศึ ก ษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Education
Level
ศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ เนื้ อ หา อั ต ราเวลาเรี ย น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน
การเตรียมการสอน สื่อการเรียน การวัดและการประเมิน ผล การปฏิบัติการ
สอน การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary
Secondary Level
ศึ ก ษาจุ ด ประสงค์ เนื้ อ หา อั ต ราเวลาเรี ย น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน
การเตรียมการสอน สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการ
สอน การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
1163107 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
English for Physical Teachers
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลศึกษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทาง พล
ศึกษา คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน
ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการ
นาเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา

1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Education
Level
จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน หลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา เทคนิ ค การสอน การ
เตรียมการสอน สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน
การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
1164106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Teaching Behavior on Physical Education in Primary
Secondary Level
จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา เทคนิ ค การสอน การ
เตรียมการสอน สื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน
การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา
1163107 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
English for Physical Teachers
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานพลศึ ก ษาจากสื่ อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางพลศึกษา
คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึก
ทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนาเสนอ
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา
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ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ โครงสร้ า ง รู ป ร่ า ง ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง
ส่วนประกอบ และหน้าที่การทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาการออกกาลังกาย รวมทั้งนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
สัมพันธ์กับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
1162201 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Physiology of Exercise
ศึกษาหน้าที่การทางานของระบบต่างๆ ของร่ างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา ผลและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการ
ฝึก กีฬ า ปั จจั ย ที่มี ผลต่ อการประสิท ธิ ภาพในการทางานของร่ า งกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาผล
การศึกษาค้นคว้าและทดลองในห้องปฏิบัติการ นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Fitness Testing
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เทคนิค
การใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัด
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อ นตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัด
ระบบไหลเวียนของโลหิตขณะออกกาลังกาย วัดสมรรถภาพของหัวใจ การวัด
และประเมิ นผลสมรรถภาพทางกายและจั ดโปรแกรมการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับบุคคลนั้น

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตาแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ
และหน้าที่การทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
เพื่ อ เป็ น รากฐานความรู้ ใ นการศึ ก ษาวิ ช าอื่ น ๆ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ การ
เคลื่อนไหวสรี รวิทยาการออกกาลั งกาย รวมทั้งนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ใ ห้
สัมพันธ์กับการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
1162201 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Physiology of Exercise
หน้าที่การทางานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬา ผลและการเปลี่ ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการฝึกกีฬา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของร่ า งกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธีการทดลอง เพื่อศึกษาผลการศึกษาค้นคว้า
และทดลองในห้องปฏิบัติการ นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Fitness Testing
ความสาคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช้เครื่องมือ
ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของ
โลหิตขณะออกกาลั งกาย วัด สมรรถภาพของหั วใจ การวัดและประเมินผล
สมรรถภาพทางกายและจัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล
นั้น

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา
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ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1163206 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Biomechanics in Sport
ศึกษาหลักการพื้นฐานของชีวกลศาสตร์ หลักการใช้แรงในการเคลื่อนไหว
หลักและวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและวิธีการทางชี
วกลศาสตร์การกีฬากับการสอนและการฝึกกีฬา

1163206 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Sports Biomechanics
ชัดเจนขึ้น
หลั ก การพื้ น ฐานด้ า นชี ว กลศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การใช้ แ รงในการ
เคลื่อนไหว หลักและวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและ
วิธีการทางชีวกลศาสตร์การกีฬากับการสอนและการฝึกกีฬา

1161301 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
Sports Psychology
ศึกษาจิตวิทยาเพื่อนามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อม การเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจในการแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจและต่อประสิทธิภาพ
การแข่งขัน

1161301 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Sports Psychology
ชัดเจนขึ้น
จิตวิ ทยาการกีฬาเบื้ องต้น เพื่ อนามาประยุ กต์ใ นการสอน การฝึก ซ้อ ม การ
เตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า นจิ ต ใจในการแข่ งขั น อิ ท ธิ พ ลของสั งคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจ
และต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน

1162301 กีฬาเวชศาสตร์
3(2-2-5)
Sports Medicine
ศึกษาหลักการพื้นฐานของกีฬาเวชศาสตร์ เกี่ยวกับหลักและวิธีการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคการบาบัดและการฟื้นฟู การออกกาลัง
กายเฉพาะกรณี สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ชนิดของการ
บาดเจ็บทางการกีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสารกระตุ้น
โภชนาการกับการกีฬา กายภาพบาบัดกับการกีฬา

1162301 กีฬาเวชศาสตร์
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Sports Medicine
ชัดเจนขึ้น
หลักการพื้นฐานของกีฬาเวชศาสตร์เบื้องต้น เกี่ ยวกับหลักและวิธีการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคการบาบัดและการฟื้นฟู การออก
กาลังกาย เฉพาะกรณี สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ชนิดของ
การบาดเจ็บทางการกีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสาร
กระตุ้น โภชนาการกับการกีฬา กายภาพบาบัดกับการกีฬา
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1164405 ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5)
Recreation Leadership and Camping
ศึ ก ษาความหมายความส าคั ญ ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ
คุณลักษณะและบทบาทหน้ าที่ของผู้นานันทนาการ การวางแผนและการ
ดาเนินโครงการนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
ด้านต่างๆ ประวัติ ความมุ่งหมาย ชนิดของค่ายพักแรม การจัดและดาเนินการ
การอยู่ค่ายพักแรม
1161501 กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field
ศึ ก ษาหลั ก การฝึ ก ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะประเภทลู่ แ ละลาน
วิธีก ารแข่งขันประเภทต่า งๆ เทคนิ คในการฝึ กซ้อ ม วิธี การสอน การฝึ ก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1164405 ผู้นานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5) ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
Recreation Leadership and Camping
คาอธิบายรายวิชา
ความหมายความสาคัญขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและ
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ น านั น ทนาการ การวางแผนและการด าเนิ น โครงการ
นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ประวัติ
ความมุ่งหมาย ชนิดของค่ายพักแรม การจัดและดาเนินการ การอยู่ค่ายพักแรม

1161504 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ วิธีการเล่นประเภท
ต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161505 ว่ายน้า
2(1-2-3)
Swimming
ศึ ก ษาหลั ก การฝึ ก ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะว่ า ยน้ าประเภทต่ า งๆ
เทคนิ ค ในการฝึก ซ้อ ม วิ ธีก ารสอน การฝึก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

ปรั บ ปรุ ง รหั ส วิ ช าให้ เ หมาะสมกั บ
ล าดั บ ก่ อ น-หลั ง ของทั ก ษะที่ ต้ อ ง
เรี ย น และค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี
ความชัดเจนขึ้น

1161501 กรีฑา
2(1-2-3)
Athletics
ประวัติความเป็นมากรีฑา กรีฑาประเภทต่างๆ หลักการฝึก ขั้นตอนและ
วิธีการฝึกทักษะกรีฑาประเภทต่างๆ วิธีการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ เทคนิค
ในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161503 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การฝึ ก ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะต่ า งๆ
วิธีการเล่นประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161505 ว่ายน้า
2(1-2-3)
Swimming
ประวั ติค วามเป็ นมา หลั กการฝึ ก ขั้น ตอนและวิ ธีก ารฝึ กทั กษะว่ ายน้ า
ประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161517 กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Sword and Poles Fighting
ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การ
ถวายบังคมขึ้นพรหม ราลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้และ
การแข่งขัน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อศิลปะการต่อสู้
ของไทย การรักษาอุปกรณ์
1161601 ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันฟุตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161517 กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Sword and Poles Fighting
ประวั ติค วามเป็ น มากระบี่ก ระบอง ประโยชน์ ข องกี ฬ ากระบี่ กระบอง
ประเพณี การแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม ราลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตี
ลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้และการแข่งขัน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่มีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การรักษาอุปกรณ์
1161601 ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขันฟุตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

1161602 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขั นบาสเกตบอล วิธี การสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161602 บาสเกตบอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Basketball
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขันบาสเกตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161603 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่ งขั น วอลเลย์ บ อล วิ ธีก ารสอน การฝึ ก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161603 วอลเลย์บอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Volleyball
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขันวอลเลย์บอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161609 ตะกร้อ
2(1-2-3)
Takraw
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161609 ตะกร้อ
2(1-2-3)
Takraw
ประวั ติ ค วามเป็ น มาตะกร้ อในประเทศไทย หลั ก การฝึก ขั้ น ตอนและ
วิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการ
สอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์
1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental Movement
ระบบและกลไกการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย รู ป แบบการเคลื่ อ นไหว
เบื้ อ งต้ น หลั ก การฝึ ก การเคลื่ อ นไหววิ ธี ส อน การฝึ ก เพื่ อ พั ฒ นาระบบของ
ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬา
ประเภทต่างๆ
1162203 การเรียนรู้ทางกลไก
2(2-0-4)
Motor Learning
องค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้
ทางกลไก ทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์หลักและวิธีการเรียนรู้ทางกลไกกับ
การสอนและการฝึกกีฬา
1162204 การฝึกด้วยน้าหนัก
2(1-2-3)
Resistance Training
หลั ก การ ขั้ น ตอนและการฝึ ก โดยใช้ แ รงต้ า นเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อด้านต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ โปรแกรม
การฝึกสาหรับการออกกาลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental Movement
ศึกษาระบบและกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย รูปแบบการเคลื่อนไหว
เบื้องต้น หลักการฝึกการเคลื่อนไหววิธีสอน การฝึกเพื่อพัฒนาระบบของ
ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬา
ประเภทต่างๆ
1162102 การเรียนรู้ทางกลไก
2(2-0-4)
Motor Learning
ศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการ
เรียนรู้ทางกลไก ทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์หลักและวิธีการเรียนรู้ทาง
กลไกกับการสอนและการฝึกกีฬา
1162203 การฝึกด้วยน้าหนัก
2(1-2-3)
Weight Training
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและการฝึกโดยใช้แรงต้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อด้านต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ โปรแกรม
การฝึกสาหรับการออกกาลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ
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ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ปรั บ ปรุ ง รหั ส วิ ช าให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มรายวิชา และตัดคาว่า “ศึกษา”
ออกจากคาอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงรหัสวิชาให้เป็นไปตามลาดับ
ก า ร เ รี ย น ก่ อ น - ห ลั ง ชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
และตั ด ค าว่ า “ศึ ก ษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1161204 การบริหารกาย
2(1-2-3)
Body Conditioning
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมาย หลั ก และวิ ธี ก ารบริ ห ารกาย เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึก
สาหรับวัยต่าง ๆ การตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
1163204 โภชนาศาสตร์การกีฬา
2(2-0-4)
Sports Nutrition
ศึกษาเกี่ยวกับอาหารหลักและสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อออก
ก าลั ง กาย การสะสมและการใช้ พ ลั ง งาน คุ ณ ค่ า และปริ ม าณอาหารที่
เหมาะสมกับการเสริมสมรรถภาพทางกายของนั กกีฬาประเภทต่างๆ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น อาหารเสริม สาหรับนักกีฬา
1163301 บรรดิการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Adapted Physical Education
ศึกษาความหมายและความสาคัญของบรรดิการ สาเหตุและอาการของ
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประเภทของเด็ก
ผิดปกติหลักการจัดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับบุคคลที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล
1163302 กายภาพบาบัด
2(1-2-3)
Physical Therapy
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการทากายภาพบาบัดด้วยวิธี
ต่าง ๆ การฟื้นฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อ
ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ

1161204 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
2(1-2-3)
Body Conditioning
ความมุ่งหมาย หลักและวิธีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การ
เลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึกสาหรับวัยต่างๆ การตรวจสอบและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
1163204 โภชนาการทางกีฬา
2(2-0-4)
Sports Nutrition
เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อออกกาลังกาย
การสะสมและการใช้พลังงาน คุณค่าและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกั บการ
เสริมสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สาร
กระตุ้น อาหารเสริม สาหรับนักกีฬา
1163301 พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
Adapted Physical Education
ความหมายและความสาคัญของพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ สาเหตุและ
อาการของความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประเภท
ของเด็กพิเศษหลักการจัดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกั บ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล
1163302 กายภาพบาบัด
2(1-2-3)
Physical Therapy
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการทากายภาพบาบัดด้วยวิธีตา่ ง ๆ
การฟื้นฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสมรรถภาพทางกายเพือ่ ฟื้นฟูให้
กลับสูส่ ภาพปกติ

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึ้น
และตั ด ค าว่ า “ศึ ก ษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา
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ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึ้น
และตั ด ค าว่ า “ศึ ก ษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ าย
รายวิ ช าให้ เ หมาะสม และมี ค วาม
ชัดเจนขึ้น

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1163303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
2(1-2-3)
Life Saving and Aquatic Safety Education
ศึกษาหลักความปลอดภัยทางน้า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้า
ในลักษณะต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้า
การจัดและบริหารสระว่ายน้า
1163304 สวัสดิศึกษา
2(2-0-4)
Safety Education
การศึกษาหลักและกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม การดาเนินชีวิตประจาวันให้ปลอดภัย การ
ป้องกันอุบัติเหตุ การตระหนักถึงความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การระวัง
เลี่ยงภัยการรูจ้ ักรักษาตนและคนรอบข้างให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
1163403 ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dances
ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททาง
สังคมของการลีลาศ ประโยชน์ของการลีล าศ การจัดงานลีล าศ การรู้จั ก
จังหวะของดนตรีและเพลง การฝึกทักษะ การจับคู่ การนา การพา และ
ลวดลายในการเต้นรา จังหวะต่าง ๆ

1163303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า
2(1-2-3)
Life Saving and Aquatic Safety Education
หลักความปลอดภัยทางน้า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้าใน
ลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้า การ
จัดและบริหาร สระว่ายน้า
1163304 สวัสดิศึกษา
2(2-0-4)
Safety Education
หลักและกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของ
ตนเองและส่วนรวม การดาเนินชีวิตประจาวันให้ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ
การตระหนักถึงความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การระวังเลี่ยงภัยการรู้จัก
รักษาตนและคนรอบข้างให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
1163403 ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dances
ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของ
การลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรี
และเพลง การฝึกทักษะ การจับคู่ การนา การพา และลวดลายในการเต้นรา
จังหวะต่างๆ

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

1162405 เทคนิคและทักษะนันทนาการ
2(1-2-3)
Technical and Skills of Recreation
ศึ ก ษาความจ าเป็ น และความส าคั ญ ของนั น ทนาการ ประโยชน์ และ
ขอบข่ายของนันทนาการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะนันทนาการ การจัด
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ การสอนและการเป็นผู้นานันทนาการ

1162405 เทคนิคและทักษะนันทนาการ
2(1-2-3) ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
Technical and Skills of Recreation
คาอธิบายรายวิชา
ความจาเป็นและความสาคัญของนันทนาการ ประโยชน์ และขอบข่าย
ของนันทนาการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะนันทนาการ การจัดกิจกรรม
นันทนาการประเภทต่างๆ การสอนและการเป็นผู้นานันทนาการ
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ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1161405 ยุวกาชาด
2(1-2-3)
Youth Red Cross
ศึก ษาถึ งประวัติ ยุ วกาชาด องค์ การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย
ขอบข่ายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบข้อบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การ
บาเพ็ ญ ประโยชน์ข องยุ ว กาชาด การฝึ ก การเป็ น ผู้น า การด าเนิ นการสอน
อุปกรณ์การวัดผล เครื่องแบบยุวกาชาด
1163405 โมเดอร์นดานซ์
1(0-2-1)
Modern Dances
ศึกษาฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเคลื่อนไหว การแสดงออกประกอบ
เสียง และจังหวะเพลง หลักและวิธีการเต้นรา การเตรียมอุปกรณ์ การเลือก
เพลง ความหมายของเพลง การแปลความหมายแห่งการเคลื่อนไหว ตลอดจน
ให้สามารถฝึกผู้อื่นได้
1161406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
Rhythmic Activities
ศึกษาถึงหลักการเต้ นราเบื้องต้น กิ จกรรมสร้ างสรรค์ท างกิ จกรรมเข้ า
จังหวะ เทคนิคการเต้นราพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจน
อุปกรณ์ ที่ใ ช้ส อนกิจ กรรมเข้ าจั งหวะ การเต้ นร าแบบแอโรบิก กายบริ หาร
ประกอบจังหวะ
1161407 เกมเบ็ดเตล็ด
2(1-2-3)
Minor Games
ศึกษาความหมาย ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หลัก
และวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็น
ผู้นาเกม มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น

1161405 ยุวกาชาด
2(1-2-3)
Youth Red Cross
ประวัติยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบข่ายของ
หลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบข้อบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบาเพ็ญประโยชน์
ของ ยุวกาชาด การฝึกการเป็นผู้นา การดาเนินการสอน อุปกรณ์การวัดผล
เครื่องแบบยุวกาชาด
1163405 โมเดอร์นดานซ์
2(1-2-3)
Modern Dances
ฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเคลื่อนไหว การแสดงออกประกอบเสียง
และจังหวะเพลง หลักและวิธีการเต้นรา การเตรียมอุปกรณ์ การเลือกเพลง
ความหมายของเพลง การแปลความหมายแห่งการเคลื่อนไหว ตลอดจนให้
สามารถฝึกผู้อื่นได้
1161406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
Rhythmic Activities
หลั ก การเต้ น ร าเบื้ อ งต้ น กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท างกิ จ กรรมเข้ า จั ง หวะ
เทคนิคการเต้นราพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ที่
ใช้สอนกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นราแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

ป รั บ ป รุ ง ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสม และตั ด ค าว่ า “ศึ ก ษา”
ออกจากคาอธิบายรายวิชา

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

1161407 เกมเบ็ดเตล็ด
2(1-2-3) ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
Minor Games
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประโยชน์ของการเล่ นต่อการพัฒนาด้า นต่างๆ หลักและ
วิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็นผู้นา
เกม มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น
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1163406 การจัดและการบริหารนันทนาการ
2(2-0-4)
Organization and Administration in Recreation
ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานศูนย์
เยาวชนหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนในการจั ด และบริ ห ารงานด้ า น
นั น ทนาการ อิ ท ธิ พ ลต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด และบริ ห ารนั น ทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน
1163408 แอโรบิคดานซ์
2(1-2-3)
Aerobic Dances
ศึกษาหลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์
ลาดับขั้นตอนของการฝึกแอโรบิคดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัย
ในการฝึกแอโรบิคดานซ์
1161502 ยิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้นของยิมนาสติก การ
เล่นท่าติดต่อ วิธีการสอน การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1163406 การบริหารจัดการนันทนาการ
2(2-0-4)
Management in Recreation
หลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการกิจกรรม
นันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินงานศูนย์เยาวชน
หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและ
ชุมชน
1163408 แอโรบิคดานซ์
2(1-2-3)
Aerobic Dances
หลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์ ลาดับ
ขั้นตอนของการฝึกแอโรบิคดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัยในการ
ฝึกแอโรบิคดานซ์
1161502 ยิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้นของ
ยิมนาสติก การเล่นท่าติดต่อ วิธีการสอน การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุใน
การฝึก การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การ
รักษาอุปกรณ์
1161503 แบดมินตัน
2(1-2-3) 1161504 แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
Badminton
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การเล่นและการ
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การ
แข่งขันแบดมินตันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย เล่นและการแข่งขันแบดมินตันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161506 ยูโด
2(1-2-3)
Judo
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การแข่งขันประเภท
ต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161506 ยูโด
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Judo
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การ
แข่งขันประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161507 เทนนิส
2(1-2-3)
Tennis
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161507 เทนนิส
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Tennis
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทาง
กาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161508 มวยสากล
2(1-2-3)
Boxing
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและการ
ป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161508 มวยสากล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Boxing
ชัดเจนขึ้น
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น
การชกและการป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161509 ยิงปืน
2(1-2-3)
Shooting
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การยิงปืน หลัก
ความปลอดภัยในการยิง วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161509 ยิงปืน
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Shooting
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การ
ยิงปืน หลักความปลอดภัยในการยิง วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161510 มวยไทย
2(1-2-3)
Thai Boxing
ศึกษาประวัติ หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและ
การป้ อ งกั น การไหว้ค รู แม่ ไ ม้แ ละลู ก ไม้ม วยไทย เทคนิ ค ในการฝึ ก ซ้ อ ม
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การรักษาอุปกรณ์
1161511 มวยปล้า
2(1-2-3)
Wrestling
ศึกษาหลัก การ ขั้น ตอนและวิ ธีก ารฝึ กทั กษะเบื้องต้น เทคนิค ในการ
ฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161510 มวยไทย
2(1-2-3)
Thai Boxing
ประวัติความเป็นมามวยไทย หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น
การชกและการป้องกัน การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เทคนิคในการ
ฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161511 มวยปล้า
2(1-2-3)
Wrestling
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น
เทคนิคในการฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

1161512 ยกน้าหนัก
2(1-2-3)
Weight Lifting
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะการยกน้าหนักท่าต่างๆ การฝึก
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การรักษาอุปกรณ์ เทคนิค การสอน กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การจัดและดาเนินการแข่งขัน

1161512 ยกน้าหนัก
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Weight Lifting
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะการยกน้าหนักท่า
ต่างๆ การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การรักษาอุปกรณ์ เทคนิค การสอน
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การจัดและดาเนินการแข่งขัน

1161513 จักรยาน
2(1-2-3)
Cycling
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การแข่งขันประเภท
ต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161513 จักรยาน
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Cycling
ชัดเจนขึ้น
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น
การแข่งขันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161514 กอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นแบบต่างๆ
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
การรักษาอุปกรณ์
1161515 ยิงธนู
2(1-2-3)
Archery
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุ ปกรณ์การยิงธนู หลัก
ความปลอดภัยในการยิงธนู วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161516 ดาบสากล
2(1-2-3)
Fencing
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการเล่นดาบสากล การ
ต่อสู้ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1162517 ศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
Self Defence
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะป้องกันตัว วิธีการสอน การ
ฝึก สมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภั ย ในการฝึ ก การปฐม
พยาบาล
1162518 กระโดดน้า
2(1-2-3)
Diving
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน

1161514 กอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น
การเล่ น แบบต่ า งๆ วิ ธี การสอน การฝึ ก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161515 ยิงธนู
2(1-2-3)
Archery
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การ
ยิงธนู หลักความปลอดภัยในการยิงธนู วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161516 ดาบสากล
2(1-2-3)
Fencing
ประวัติความเป็นม หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการเล่น
ดาบสากล การต่ อ สู้ วิ ธี ก ารสอน การฝึ ก สมรรถภาพทางกาย กติ ก าและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1162517 ศิลปะการป้องกันตัว
2(1-2-3)
Self Defence
หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธีก ารฝึก ทั กษะป้อ งกั นตั ว วิ ธี การสอน การฝึ ก
สมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การปฐมพยาบาล

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

1162518 กระโดดน้า
2(1-2-3) ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
Diving
คาอธิบายรายวิชา
หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น วิ ธี ก ารสอน การฝึ ก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
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1162519 ไอกิโด
2(1-2-3)
Aikido
ศึกษาหลัก การ ขั้น ตอนและวิ ธีก ารฝึ กทั กษะเบื้องต้น เทคนิค ในการ
ฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161519 เปตอง
2(1-2-3)
Payton
ศึก ษาหลั กการฝึ ก ขั้ น ตอนและวิธี ก ารฝึก ทัก ษะเบื้อ งต้ น วิธี การเล่ น
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1162519 ไอกิโด
2(1-2-3)
Aikido
ประวัติความเป็นมาไอกิโด หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
เทคนิคในการฝึกซ้อม การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
1161519 เปตอง
2(1-2-3)
Patanque
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
วิธีการเล่นประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

1161520 หมากรุกไทย
2(1-2-3)
Thai Chess
ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย เทคนิคและกลวิธีใน
การเล่นหมากรุก กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
1162520 หมากรุกฝรั่ง
2(1-2-3)
Chess
ศึกษาประวัติ ประโยชน์ข องการเล่นหมากรุกฝรั่ง เทคนิคและกลวิธีใน
การเล่น มารยาทและกติกาการแข่งขัน
1161521 โบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
Bowling
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน การแข่งขัน การ
ฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161520 หมากรุกไทย
2(1-2-3)
Thai Chess
ประวัติค วามเป็ นมาหมากรุ กไทย ประโยชน์ข องการเล่น หมากรุก ไทย
เทคนิคและกลวิธีในการเล่นหมากรุก กติกาและมารยาทในการแข่งขัน
1162520 หมากรุกฝรั่ง
2(1-2-3)
Chess
ประวั ติ ความเป็น มาหมากรุก ฝรั่ง ประโยชน์ ข องการเล่ น หมากรุ กฝรั่ ง
เทคนิคและกลวิธีในการเล่น มารยาทและกติกาการแข่งขัน
1161521 โบว์ลิ่ง
2(1-2-3)
Bowling
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน
การแข่ งขั น การฝึ กสมรรถภาพทางกาย กติ ก าและมารยาทในการแข่งขั น
การรักษาอุปกรณ์

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น
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ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนขึ้น
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1162521 ดาน้า
2(1-2-3)
Scuba Diving
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์และ
การบารุงรักษา การป้องกันอันตราย และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุใน
การดาน้า กฎและข้อห้ามในการดาน้า
1162522 สนุ้กเกอร์
2(1-2-3)
Snooker
ศึ ก ษาหลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น การใช้ อุ ป กรณ์
การเล่น การแข่งขัน วิธีสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาท
ในการแข่งขัน

1162521 ดาน้า
2(1-2-3)
Scuba Diving
หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์และการ
บารุงรักษา การป้องกันอันตราย และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุในการ
ดาน้า กฎและข้อห้ามในการดาน้า
1162522 สนุ้กเกอร์
2(1-2-3)
Snooker
ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์การเล่น การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน

ตั ด ค า ว่ า “ ศึ ก ษ า ” อ อ ก จ า ก
คาอธิบายรายวิชา

1162523 เทควันโด
2(1-2-3)
Taekwondo
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การต่อสู้และการ
ป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1162523 เทควันโด
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Taekwondo
ชัดเจนขึ้น
ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น
การต่อสู้และการป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161604 รักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
Rugby Football
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161604 รักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Rugby Football
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้ องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1161605 แฮนด์บอล
2(1-2-3)
Handball
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธกี ารฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161605 แฮนด์บอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Handball
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161606 ปโลน้า
2(1-2-3)
Water Polo
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161606 โปโลน้า
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Water Polo
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161607 ฮอกกี้
2(1-2-3)
Hockey
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161607 ฮอกกี้
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Hockey
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้ นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161608 เซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
Sepak Takraw
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161608 เซปักตะกร้อ
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Sepak Takraw
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์
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1162609 ซอฟท์บอล
2(1-2-3)
Softball
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1162609 ซอฟท์บอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Softball
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161610 ฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal
ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน

1161610 ฟุตซอล
2(1-2-3) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
Futsal
ชัดเจนขึ้น
ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น
การเล่นและการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์

1161401 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1)
Cub Scout Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
ศึกษาภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติ
และโครงสร้างลูกเสือไทย กิจกรรมลูกเสือสารอง วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ
สารอง จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม พิธกี ารและ
แนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ บทบาทของผู้กากับลูกเสือสารอง การ
บริหารกองลูกเสือสารอง

1161401 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) ตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
Cub Scout Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
คาอธิบายรายวิชา
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและ
โครงสร้างลูกเสือไทย กิจกรรมลูกเสือสารอง วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสารอง
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรม พิธีการและแนว
ปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ บทบาทของผู้กากับลูกเสือสารอง การบริหาร
กองลูกเสือสารอง
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1161402 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ ความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1)
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ศึกษาภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติ
และโครงสร้างลูกเสือไทย กิจกรรมลูกเสือสามัญ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตร
นารี สามัญ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ทักษะการสอนลูกเสือ การอยู่
ค่ายพักแรม การเดินทางไกล พิธีการและแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ
การประชุมกอง พิธีการลูกเสือเนตรนารี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้
กากับลูกเสือ วิธีการบริหารกองลูกเสือ -เนตรนารี สามัญ
1161403 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1)

Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ศึกษาภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสื อโลก ขอบเขต
และกิจกรรมลูกเสือสามัญ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
หลักสูตรพิเศษลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สัญญาณ ระบบหมู่ เงื่อน
แผนที่ เข็มทิศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฐมพยาบาล การทางานร่วมกับ
ชุมชน การประชุมกองลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 การบริหาร
กองลูกเสือ การฝึกอบรม การประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่
2 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
1161404 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1)
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
ศึกษาภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก
สาระสาคัญของกิจการลูกเสือ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ
ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน แผนที่ เข็มทิศ กิจกรรมเสี่ยงภัย บทบาทผู้นา การ
บริหารงานในกอง ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ การวางแผนการฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือ
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1161402 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ ความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) ตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
คาอธิบายรายวิชา
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและ
โครงสร้างลูกเสือไทย กิจกรรมลูกเสือสามัญ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม ทักษะการสอนลูกเสือ การอยู่ค่า ย
พักแรม การเดิน ทางไกล พิ ธีการและแนวปฏิ บัติ ในการชุม นุมรอบกองไฟ
การประชุมกอง พิธีการลูกเสือเนตรนารี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้
กากับลูกเสือ วิธีการบริหารกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
1161403 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) ตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (SS.B.T.C.)
คาอธิบายรายวิชา
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ขอบเขตและ
กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมลู ก เสื อ -เนตรนารี สามั ญ รุ่ น ใหญ่
หลั กสู ต รพิ เ ศษลู กเสือ -เนตรนารี สามั ญรุ่ น ใหญ่ สั ญ ญาณ ระบบหมู่ เงื่ อ น
แผนที่ เข็มทิศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปฐมพยาบาล การทางานร่วมกับ
ชุมชน การประชุมกองลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 การบริหาร
กองลูกเสือ การฝึกอบรม การประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่
2 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
1161404 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) ตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
คาอธิบายรายวิชา
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก สาระสาคัญของ
กิจการลูกเสือ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ -เนตรนารี วิสามัญ ลูกเสือวิสามัญกับ
ชุมชน แผนที่ เข็มทิศ กิจกรรมเสี่ยงภัย บทบาทผู้นา การบริหารงานในกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ การวางแผนการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
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1164517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้ า หน้ า ที่ ก รี ฑ า จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
บริหารงานกีฬา
1164518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
Gymnastics Coaching and Officiating
ศึกษาหลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์
ในการแข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนในการแข่ งขั น การจั ด การแข่ งขั น การเป็ น เจ้ า หน้ าที่ แ ละผู้ ตั ด สิ น
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
1164519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
Badminton Coaching and Officiating
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก แบดมิ น ตั น วิ ธี ก ารฝึ ก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การฝึ ก สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจ การใช้
จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา
การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่แบดมินตัน จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่
และผู้บริหารงานกีฬา
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1164517 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Athletics Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา คาอธิบายรายวิชา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ก รี ฑ า
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164518 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
Gymnastics Coaching and Officiating
หลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนในการแข่ งขั น การจั ด การแข่ งขั น การเป็ น เจ้ า หน้ าที่ แ ละผู้ ตั ด สิ น
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
1164519 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
Badminton Coaching and Officiating
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกแบดมินตัน วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้าหน้า ที่แบดมิน ตัน จรรยาบรรณและคุ ณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้ าที่และผู้
บริหารงานกีฬา
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ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

1164520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
Table Ttennis Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วิธีการฝึก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้
จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา
การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้
ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทเบิลเทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝ้ ึก
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้า
2(1-2-3)
Swimming Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน้า วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผูต้ ัดสินและ
เจ้าหน้าที่ว่ายน้า จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝ้ ึก เจ้าหน้าที่และผู้
บริหารงานกีฬา
1164522 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Tennis Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้ า หน้ า ที่ เ ทนนิ ส จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
บริหารงานกีฬา

1164520 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)

เหตุผลที่ปรับปรุง

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มคี วามชัดเจนขึน้
Table Ttennis Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วิธีการฝึกหลักการ คาอธิบายรายวิชา
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้าหน้าที่เทเบิลเทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้
บริหารงานกีฬา
1164521 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้า 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Swimming Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน้า วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก คาอธิบายรายวิชา
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
ว่ายน้า จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164522 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Tennis Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา คาอธิบายรายวิชา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ เ ทนนิ ส
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

เหตุผลที่ปรับปรุง

1164523 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล 2(1-2-3)
Boxing Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยสากล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และ
เจ้าหน้าที่มวยสากล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้
บริหารงานกีฬา
1164524 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย 2(1-2-3)
Muay Thai Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้ า หน้ า ที่ม วยไทย จรรยาบรรณและคุณ ธรรมของผู้ฝึ ก เจ้า หน้า ที่ และผู้
บริหารงานกีฬา
1164525 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด 2(1-2-3)
Taekwondo Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทควันโด วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้าหน้าที่เทควันโด จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้
บริหารงานกีฬา

1164523 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล 2(1-2-3)
Boxing Coaching and Officiating
หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก มวยสากล วิ ธี การฝึ ก หลั ก การคั ด เลื อ ก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
มวยสากล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน
กีฬา
1164524 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย 2(1-2-3)
Muay Thai Coaching and Officiating
หลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ งขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ม วยไทย
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา

1164525 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Taekwondo Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก เทควั น โด วิ ธี ก ารฝึ ก หลั ก การคั ด เลื อ ก คาอธิบายรายวิชา
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เท
ควันโด จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2554
1164609 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Soccer Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่ งขัน หลัก การจัดการแข่ งขัน การเป็น ผู้ตัด สิน และ
เจ้ า หน้ า ที่ ฟุ ต บอล จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
บริหารงานกีฬา
1164610 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3)
Rugby Football Coaching and Officiating
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก รั ก บี้ ฟุ ต บอล วิ ธี ก ารฝึ ก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การฝึ ก สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจ การใช้
จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา
การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้
ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก บี้ ฟุ ต บอล จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
Basketball Coaching and Officiating
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก บาสเกตบอล วิ ธี ก ารฝึ ก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยา
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การ
เตรีย มทีมและการวางแผนการแข่งขั น หลั กการจัดการแข่ งขัน การเป็น ผู้
ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ บ าสเกตบอล จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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1164609 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Soccer Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา คาอธิบายรายวิชา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ฟุ ต บอล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Rugby Football Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกรักบี้ฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก คาอธิบายรายวิชา
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รักบี้
ฟุตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164610 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3)

ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Basketball Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก คาอธิบายรายวิชา
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
บาสเกตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน
กีฬา
1164611 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
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1164612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
Volleyball Coaching and Officiating
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและเทคนิ ค ในการฝึ ก วอลเลย์ บ อล วิ ธี ก ารฝึ ก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การฝึ ก สมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจ การใช้
จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา
การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้
ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ว อลเลย์ บ อล จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
Takraw Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่ งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ะกร้ อ จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
บริหารงานกีฬา
1164614 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal Coaching and Officiating
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุ ตซอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่ งขัน หลักการจัดการแข่ งขัน การเป็น ผู้ตัด สิน และ
เจ้ า หน้ า ที่ ฟุ ต ซอล จรรยาบรรณและคุ ณ ธรรมของผู้ ฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
บริหารงานกีฬา

1164612 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
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ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Volleyball Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกวอลเลย์บอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก คาอธิบายรายวิชา
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการ
วางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
วอลเลย์บอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน
กีฬา
1164613 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Takraw Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้ อ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กสมรรถภาพทางกายและจิ ต ใจ การใช้ จิ ตวิ ท ยาในการฝึ ก ซ้อ มและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตะกร้อ
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
1164614 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) ปรับปรุงชื่อวิชาให้มีความชัดเจนขึน้
Futsal Coaching and Officiating
และตัดคาว่า “ศึกษา” ออกจาก
หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตซอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา คาอธิบายรายวิชา
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่ ง ขั น หลั ก การจั ด การแข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ฟุ ต ซอล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
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รายวิชาใหม่ในหลักสูตรครุศาสรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1163305 การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
3(2-2-5) เพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Exercise for Seniors
ความต้องการในปัจจุบัน
หลักและความสาคัญของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การ
ออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรค การบาบัดฟื้นฟูโรคและความพิการที่จะเกิดแก่
ผู้สูงอายุ สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารออกก าลั ง กาย กิ จ กรรมการอกก าลั ง กายที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสาหรับผู้สูงอายุ
1164401 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ ความรู้ชั้นสูง
2(0-2-4) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
Scout Advance Unit Leader Training Course (S.A.T.C.)
ความต้องการของโรงเรียน
ถึงจุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองและกองลูกเสือสามัญ การตรวจ
การเชิญธง สาธิตวิชาชาวค่าย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การบันเทิ งของ
กองลูกเสือสามัญ พิธีการลูกเสือสามัญ บทบาทของผู้กากับลูกเสือ การฝึก
อบรมอย่างมีความหมาย การให้คาปรึกษา การฝึกทักษะทางลูกเสือสามัญ
การฝึกอบรมนายหมู่ การสารวจ การสวนสนาม การลูกเสือนานาชาติ การ
สนับสนุนกองลูกเสือสามัญ การวางแผนการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ การ
ผจญภัย การเดินทางไกลและพักแรม การบุกเบิก การวางแผนการทาโครงการ
การเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงานส่วนตัว แนวการฝึกอบรมวิชา ผู้กากับ
ลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
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1164402 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
2(0-2-4) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
Senior Scout Advance Unit Leader Training Course (SS.A.T.C.) ความต้องการของโรงเรียน
จุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ค่านิยม สาธิตอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม บทบาทของผู้กากับลูกเสือ การให้
คาปรึกษา แบบของการเป็นผู้นาการบันเทิงในกองลูกเสือ ทักษะสาหรับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เงื่อน การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเข้าร่วมกับชุมชน
กิจกรรมในกิจการลูกเสือสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่ง
ทรัพยากร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีการเข้าประจากอง การ
วางแผนกาหนดการฝึกอบรม เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เกมการต่อสู้) การ
บุกเบิก การฝึกประสาทและการอนุมาน จัดหาอุปกรณ์ของกองลูกเสือ การ
โต้วาที พิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประชุมกองลูกเสือ การวางแผน
เดินทางสารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็มทิศ การชุมนุมรองกองไฟ
วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกล และพักแรมฟังธรรมเทศนา โครงการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมลูกเสือ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร - คงเดิม
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้ โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้
เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
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เหตุผล

ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้า
สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ สาหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระ
ระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้อง
มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ ๗. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการโดยการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการ
เรียนการสอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะ
นอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญา
ตามแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้
ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็น
ค่าหน่วยกิต การกาหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาแนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน ๑๒ หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างไปจาก ที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๑๕. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็น
นักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ ๑๖. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ ๑๗. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
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ข้อ ๑๘. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาเนาถูกต้อง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนินการประเมินผลการศึกษา
สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรียนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
นั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นทีไ่ ม่ใช่นักศึกษาภาค
ปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาค
เรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลาย
ภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การ
อนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้
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๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานทีห่ ลักสูตรกาหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ตากว่
่ า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินทีม่ ีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับ
การประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๖.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภากาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้
ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit) ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ
หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู้ อนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
(๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว และ
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพือ่ ร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู้ อนกาหนด
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I (Incomplete)
ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิส์ อบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นคาร้อง ขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้นได้

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สาหรับภาคเรียนปกติ ให้คิดจากผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คูณด้วย ค่า
ระดับคะแนนที่ได้ของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวม ตัวอย่าง เช่น
ภาคเรียนที่ ๑
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
๒๖๑๑๒๐๑
๓๑๐๑๐๐๕
๒๑๖๑๒๐๖
๓๑๑๑๓๐๑
๓๑๓๑๑๐๑
รวม
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๓
๓
๙
= ๑๖ หารด้วย ๙ =

ระดับคะแนน
A(๔)
B(๓)
D(๑)
W(-)
E(๐)

ค่าระดับหน่วยกิต
๘ ( ๒๔ )
๖ ( ๒๓ )
๒ ( ๒๑ )
- (ไม่คิดคะแนน )
๐ ( ๓ ๐)
๑๖

๑.๗๗

ภาคเรียนที่ ๒
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิต
ระดับคะแนน
ค่าระดับหน่วยกิต
๓๑๖๑๒๐๑
๒
A(๔)
๘ ( ๒๔ )
๓๑๗๑๒๐๑
๓
I(-)
- (ไม่คิดคะแนน )
๒๑๒๔๕๑๐
๒
A(๔)
๘ ( ๒๔ )
๓๑๒๒๗๐๘
๓
C(๒)
๖ ( ๓๒ )
๒๑๕๒๑๑๓
๒
B(๓)
๖ ( ๒๓ )
รวม
๙
๒๘
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค = ๒๘ หารด้วย ๙ = ๒.๘๘
หน่วยกิตสะสมทั้งหมด ( ๒ ภาคเรียน ) ( ๙+๙ ) = ๑๘ หน่วยกิต
ค่าระดับคะแนน ( ๒ ภาคเรียน ) ( ๑๖+๒๘ ) = ๔๔ หน่วยกิต
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒ = ๔๔ หารด้วย ๑๘ = ๒.๔๔
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หมายเหตุ
๑. วิชาที่ได้สญ
ั ลักษณ์ “W” คือ วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกิตในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
๒. วิชาที่ได้สญ
ั ลักษณ์ “I” คือ ยังไม่นามาคิดเกรดในภาคเรียนนั้นจะนามาคิดเกรดในภาค
เรียนที่ได้เปลี่ยน “I” เป็น A , B , C , D หรือ E เรียบร้อยแล้ว
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายในเวลาที่
กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มอี ยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และ
ในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน
และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผล
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสญ
ั ลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกีย่ วกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เว้นการ
นับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมให้คดิ เป็น
เลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย
๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครัง้ แรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุทไี่ ม่มสี ิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามที่กาหนดในข้อ ๑๓
วรรคท้าย ให้อาจารย์ผสู้ อนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิส์ อบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผสู้ อนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่าง
ยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
กาหนดให้เรียนเพิ่ม
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ตากว่
่ า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ตากว่
่ า 6 ภาคเรียนปกติ และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติตดิ ต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
๑๖.๕ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ตากว่
่ า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15
ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีทเี่ รียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ที่
6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80
(๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ
12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร
4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ใน
การเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๕) ไม่ผา่ นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
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๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6
นับตั้งแต่เริม่ เข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริม่ เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริม่ เข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง
2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ทไี่ ด้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รบั เกียรตินยิ มอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)สอบได้คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ ยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง
จากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินยิ มอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตากว่
่ า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F”
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียน ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ
สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียน
ปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ สาหรับ
หลักสูตร 5 ปี
ข้อ ๒๑. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการทีส่ ภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
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ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สำเนำถูกต้ อง
สำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพขร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกัน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
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กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิต ที่ขอ
โอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินยิ ม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง มีคณ
ุ สมบัตขิ ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผูม้ ีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้น การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
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(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ
๔ และ ข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑
ปีการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการ ให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอืน่ ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๒ ให้อธิกาบดี เป็นผูร้ ักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินจิ ฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่มีปญ
ั หาจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาเนาถูกต้อง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ.2559
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๐๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙
คณะครุศาสตร์
........................................................................
เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ดร. ชัยรัตน์ บุมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้ าที่ ให้ คาปรึ กษา กากับดู แล ให้ ข้อเสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
หลั กสู ตร ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี เพื่ อให้ การพั ฒนาหลั กสู ตรดั งกล่ าวเป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้อย
๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม

อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย บุญณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคน
อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว
อาจารย์ฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง
อาจารย์ประทวน เข็มเพชร
อาจารย์ประจักสิน บึงมุม
๒.๒ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร ริมชลการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา เพียรสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา

อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์จิรพงศ์ พวงมาลัย
อาจารย์วันวิสา รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์ ศรสาลี
ดร.บรรจบ ภูโสดา

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ เพ็งพุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์มานพ ศรีเทียม
อาจารย์ประจา
อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
อาจารย์ประจา
อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์ประจา
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์อมรา ทองใส
อาจารย์ประจา
อาจารย์รุ่งณภา บุญธรรมมี
อาจารย์ประจา
อาจารย์รัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์
ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์อังคณา พึ่งพัก
ผู้ใช้บัณฑิต
๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
อาจารย์พันตรี สีขาว

อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล เกิดผล
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
อาจารย์ประจา
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ประจา
อาจารย์ชลชลิตา แตงนารา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
อาจารย์ประจา
อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์ประจา
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฎ์
อาจารย์ประจา
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์ประจา
อาจารย์วารุณี วงษ์ศิลป์
ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์กนกวรรณ อินทสูต
ศิษย์เก่า
อาจารย์พันตรี สีขาว
ศิษย์เก่า
๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์เกชา เดชา
อาจารย์สุภาพร อินทา
อาจารย์เชาวลา สุขโข

อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.สามารถ กมขุนทด
ดร.มีชัย พลทองมาก

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี เกสทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น
ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ณัฏฐณิชา บัวคลี่
ผูท้ รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี
อาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อาจารย์ประจา
อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ปาริชาต เตชะ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช
อาจารย์ประจา
ดร.สามารถ กมขุนทด
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
ดร.มีชัย พลทองมาก
ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า
๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร
อาจารย์พัชรี ดินฟ้า
อาจารย์นิสรา วงษ์บุญมาก
อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย รบชนะชัย
อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
อาจารย์สิริวรรณ สิรวณิชย์
อาจารย์วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ศรวัส ศิริ
อาจารย์จิรภาส กล้ากสิการ
อาจารย์นภากูล ธาตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
พูลสุข อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า

๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เรืองรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
อาจารย์ภคมน ตะอูบ
อาจารย์เมธี มธุรส
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อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง
อาจารย์ประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงศ์
อาจารย์เผ่าชาย ชาญเชี่ยว
อาจารย์อนุสร อุดเถิน
๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี
รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว
อาจารย์แสงระวี สังมณีโชติ
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์
อาจารย์Deng Fei
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง
อาจารย์ชาติชาย ระวังภัย
อาจารย์ศาวพา บัวศรี
๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
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อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
อาจารย์ปราณี เลิศแก้ว
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ชัยมงคล
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อาจารย์ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
นางสาววิสากุล กองทองนอก
นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก จ
ประวัติ ภาระการสอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
2523
2520

ชื่อปริญญา
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1163106
1164106
1161406
1163403
1163105

ชื่อวิชา
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมเข้าจังหวะ
ลีลาศ
การสัมมนาทางพลศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ตารา
ปัทมาวดี สิงหจารุ. 2558. สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ.
เอกสารประกอบการสอน
ปัทมาวดี สิงหจารุ. 2557. เอกสารประกอบการสอนวิชาลีลาศ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
งานวิจัย
ปัทมาวดี สิงหจารุ. 2558. การออกกาลังกายด้วยลีลาศสาหรับผู้สูงอายุ. กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.
วารสาร
ปัทมาวดี สิงหจารุ. 2558. การออกกาลังกายด้วยลีลาศสาหรับผู้สูงอายุ. วารสารสักทอง ฉบับที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
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ชือ่ นายธวัช วีระศิริวัฒน์

ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
2523
2521

ชื่อปริญญา
ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1161201
1162201
1163103
1162301
1162103

ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา
กีฬาเวชศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
ธวัช วีระศิริวัฒน์. 2531.
. 2535.
. 2535.
. 2546.

เทนนิสขั้นพื้นฐาน. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ.
กีฬาเวชศาสตร์. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ.
หลักและการฝึกกีฬา. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ.
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

เอกสารประกอบการสอน
ธวัช วีระศิริวัฒน์. 2526. เอกสารประกอบการสอนวิชาสมรรถภาพกับการออกกาลังกาย.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
. 2528. เอกสารประกอบการสอนวิชาแบบและวิธีการจัดการแข่งขัน.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
. 2531. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดและการบริหารพลศึกษา.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
. 2542. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
. 2547. เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต.
กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.

-188-

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
งานวิจัย
ธวัช วีระศิริวัฒน์. 2524. ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครู
กลุ่มภาคเหนือ.
. 2535. สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา สถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร.
. 2552. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้รูปแบบ
PE-PAST
บทความวิชาการ
ธวัช วีระศิริวัฒน์. 2527. อันตรายจากการออกกาลังกาย. วารสารคุรุชากังราว.
. 2553. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้รูปแบบ
PE-PAST Teaching Model. วารสารต้นสัก ฉบับที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2553
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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ชื่อ นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
ประวัติการศึกษา
ปี
2557
2545
ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1163403
1162202
1161001
1161517
1161609
1164102
1161502

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อปริญญา
ศศ.ม.(พลศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ชื่อวิชา
ลีลาศ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
กระบี่กระบอง
ตะกร้อ
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ยิมนาสติก

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

-
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น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ชื่อ นายนิติพันธ์ บุตรฉุย

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
2553
2550

ชื่อปริญญา
กศ.ม.(พลศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1161603
1164612
1161001
1161503

ชื่อวิชา
วอลเลย์บอล
การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
แบดมินตัน

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
นิติพันธ์ บุตรฉุย. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาวอลเลย์บอล. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

-
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ชื่อ นายทวิโรฒ ศรีแก้ว

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
2553
2550

ชื่อปริญญา
กศ.ม.(พลศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1161001
1161501
1161602
1162202
1163104
1164517
1164611

ชื่อวิชา
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
กรีฑา
บาสเกตบอล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
หลักสูตรพลศึกษา
การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
ทวิโรฒ ศรีแก้ว. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย. กาแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

-
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ชื่อ นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2555 วท.ม.(สรีรการออกกาลังกายและกีฬา)
2552 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
1161001
1161201
1161507
1161602
1164611

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวิชา
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
เทนนิส
บาสเกตบอล
การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทนนิส. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

-

-193-

ชื่อ นายสุพล เพชรบัว
ประวัติการศึกษา
ปี
2557
2552

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ชื่อปริญญา
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161301
จิตวิทยาการกีฬา
1162102
การเรียนรู้ทางกลไก
1161001
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
-

-194-

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

ชื่อ นางฤทัยวรรณ มีบ้านหลวง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2554
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1163206
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
1161505
ว่ายน้า
1162102
การเรียนรู้ทางกลไก

น(ท-ป-อ)
2(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
เอกสารประกอบการสอน
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
-

-195-

