หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครุศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.Ed. (Physical Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
พลศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 176 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย เปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) รหัสหลักสูตร 25471471101647
6.2 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2559
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 ครูพลศึกษา
8.2 นักวิชาการพลศึกษา
8.3 เจาหนาที่พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ
8.4 เจาหนาที่สันทนาการ
8.5 เจาหนาที่พลศึกษาประจําศูนยฝกกีฬา
8.6 อาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับพลศึกษา เชน ผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา เปนตน

2

รวม (ข)

หมวดเงิน
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)
รวมงบลงทุน (บาท)

80,000

96,000

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

-

-

874,000
90
9,085
-

1,894,800
180
9,085

115,200

2,428,800
270
9,085

138,240

165,880

2562

2563

2,982,540
360
9,085
-

3,558,780
450
9,085
-

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรี ย น ตามขอ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 176 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสร า งหลั ก สู ต ร ประกอบด ว ยหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะด า น
(วิชาชีพครูและวิชาเอก)และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ ง
หลักสูตร ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ

30
9
6
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
2.1) วิชาชีพครู ไมนอยกวา
2.1.1) กลุมวิชาสาระความรูด านวิชาชีพครู
12

140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต

2.1.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
3
2.1.3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
2.2) วิชาเอก ไมนอยกวา
81
2.2.1) กลุมทฤษฎี บังคับ ไมนอยกวา
32
2.2.2) กลุมทักษะปฏิบัติ บังคับ ไมนอยกวา
36
2.2.2.1) ดานกีฬา บังคับไมนอยกวา
32
2.2.2.2) ดานกิจกรรมทางกายและเกม
4
บังคับไมนอยกวา
2.2.3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก บังคับไมนอยกวา
6
2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
7
ไมนอยกวา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139

ชื่อวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

ชื่อวิชา

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
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)

1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชาจาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา
2000115

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment

ชื่อวิชา
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รหัสวิชา
4000127

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

ชื่อวิชา

1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
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6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา

การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา

รหัสวิชา
1112101
1112102
1112103
1113201
1114704
1121205
1122301
1124501
1131103
1142104

2). หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
2.1) วิชาชีพครู ไมนอยกวา
2.1.1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครูไมนอยกวา
2.1.1.1) รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
Foundation of Education
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
English Communication for Teacher
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Thai Communication for Teacher
หลักวิชาชีพครู
Principle of Professional Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principle of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning outcome Measurement and Evaluation
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
37 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1133502
1133503
1142201
1142501
1152301

ชื่อวิชา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
Foundation of Psychology for Teacher
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาพิเศษ
Special Education
2.1.1.2) รายวิชาเลือก ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
กฎหมายการศึกษา
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
Computer Software Package for Educational Measurement
and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relations for Teacher
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
7 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

รหัสวิชา
1153102
1153504

รหัสวิชา
1102301
1102303

รหัสวิชา
1105801
1105802

รหัสวิชา
1181101
1181102
1181103
1181104
1181145
1181146
1181147

ชื่อวิชา

บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
Guidance Psychology for Adolescence

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

2.1.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession

3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
1(90)

2.1.3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6 (540)

2.2) วิชาเอก ไมนอยกวา
2.2.1) กลุม ทฤษฏี บังคับไมนอยกวา
ชื่อวิชา
พื้นฐานทางพลศึกษา
Foundation of Physical Education
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
การจัดการพลศึกษา

81 หนวยกิต
32 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

Management of Physical Education

การเรียนรูและพัฒนาทักษะทางกลไก
Learning and Development of Motor Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผูตัดสินกีฬา
English for Sports and Referee
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 1
English for Physical Education Teacher I
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 2
English for Physical Education Teacher II
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2(180)

6 (540)

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

รหัสวิชา
1181607
1183615
1182105
1182106
1182107
1183108
1183113
1184116
1184901

รหัสวิชา
1181201
1181202
1181203
1181210
1181212
1181216

ชื่อวิชา
เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว
Sex Education and Family Health
การสรางเสริมสุขภาพ
Health Promotion
การปองกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา
Prevention and Care of Athletic Injuries
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
Kinesiology
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Exercise Physiology
หลักและการฝกกีฬา
Principles and Sports Training
การประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา
Assessment in Physical Education Learning
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา
Action Research in Physical Education Classroom

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

2.2.2) กลุมทักษะปฏิบัติ บังคับไมนอยกวา
2.2.2.1) ดานกีฬา บังคับไมนอยกวา
ชื่อวิชา

36 หนวยกิต
32 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

กรีฑา
Tracks and Fields
ยิมนาสติก
Gymnastics
วายน้ํา
Swimming
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
กระบี่กระบอง
Sword and Pole Fighting

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

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
1181218
1181224
1181225
1181226
1181227
1182302
1182306
1182307
1182308
1182309

รหัสวิชา
1181502
1181509

รหัสวิชา
1184701
1184702

ชื่อวิชา

มวยไทย
Muay Thai
ฟุตบอล
Football
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเลยบอล
Volleyball
ตะกรอ
Takraw
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กรีฑา
Coaching and Officiating in Tracks and Fields
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
Coaching and Officiating in Football
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
Coaching and Officiating in Basketball
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
Coaching and Officiating in Volleyball
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
Coaching and Officiating in Takraw
2.2.2.2) ดานกิจกรรมทางกายและเกม
บังคับไมนอยกวา
ชื่อวิชา

เกม
Game
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

น(ท-ป-ค)
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)
4 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.2.3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก บังคับไมนอยกวา
ชื่อวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 1
Curriculum and Learning Management in Physical Education I
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 2
Curriculum and Learning Management in Physical Education I
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6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
1182301
1183109
1183112
1183114
1183115
1181602
1182612
1182613
1184801
1184902
1184903
1181207
1181208
1181211
1181214
1181215
1181219

2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอ ยกวา
ชื่อวิชา
การจัดการแขงขันกีฬา
Sports Competition
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
Innovation and Technology in Physical Education
สังคมวิทยาการกีฬา
Sports Sociology
จิตวิทยาการกีฬา
Sport Psychology
โภชนาการทางการกีฬา
Sports Nutrition
สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
Personal and Community Health
ยาและสารเสพติด
Drugs and Substance Abuse
อาหารและยาในชีวิตประจําวัน
Food and Drug for Daily Life
พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
Physical Education for Special Children
สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
ปญหาพิเศษ
Special Problems
กอลฟ
Golf
เปตอง
Petanque
เทนนิส
Tennis
ไอคิโด
Aikido
เทควันโด
Taekwondo
มวยสากล
Boxing
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7 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
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
1181231
1181232
1181234
1182237
1182238
1182303
1182304
1182305
1182310
1183508
1181510
1181511
1181512
1182513
1183514
1183614

ชื่อวิชา

แชรบอล
Chairball
แฮนดบอล
Handball
ฟุตซอล
Futsal
การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
Life Saving and Aquatic Safety
การฝกดวยน้ําหนัก
Weight Training
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
Coaching and Officiating in Swimming
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
Coaching and Officiating in Badminton
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Coaching and Officiating in Table Tennis
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาฟุตซอล
Coaching and Officiating in Futsal
ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม
Recreational Leader and Camping
ลีลาศ
Social Dances
การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
Thai and International Folk Dances
แอโรบิกดานซ
Aerobic Dances
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีขั้นความรูขั้นสูง
Scout Advance Unit Leader Training Course (A.T.C.)
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3). หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
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น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํา
กับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูว ิชา

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

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง
กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ
3 หมายถึง
กลุมวิชาการเปนผูฝกและเจาหนาที่
4 หมายถึง
กลุมวิชากลวิธีการฝก
5 หมายถึง
กลุมวิชานันทนาการ
6 หมายถึง
กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพ
7 หมายถึง
กลุมวิชาการสอน
8 หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตอง
ผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะ
ผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
1500134
1131103
1151101
1181101
1181502
1181203
1181210
1181216

ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
พื้นฐานทางพลศึกษา
เกม
วายน้ํา
เทเบิลเทนนิส
กระบี่กระบอง
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000112*
2000114*
2500114
1112101
1181102
1181201
1181202
1181227
1181509
1181607

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
21 หนวยกิต

การเมืองการปกครองไทย
สังคมไทยในบริบทโลก
จริยธรรมและทักษะชีวิต
พื้นฐานการศึกษา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
กรีฑา
ยิมนาสติก
ตะกรอ
กิจกรรมเขาจังหวะ
เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว
รวม
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4000124*
4000125*
4000126*
1112102
1112103
1152204
1182106
1181225
1181226
1182302
1182309

ชื่อวิชา

การคิดและการตัดสินใจ
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
บาสเกตบอล
วอลเลยบอล
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กรีฑา
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
22 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
2500115
1121205
1142104
1181104
1183108
1181224
1182307
1182308

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การเรียนรูและพัฒนาทักษะทางกลไก
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ฟุตบอล
การเปนผูฝกและเจาหนาทีก่ ีฬาบาสเกตบอล
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
รวม
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น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5)
วิชาชีพครู
3(2-2-5)
วิชาชีพครู
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
22 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2000113
XXXXXX
1102301
1143408
1153503
1181145
1182105
1181212
1181218
1182306

ชื่อวิชา

อาเซียนศึกษา
รายวิชาเลือก
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผูตัดสินกีฬา
การปองกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา
แบดมินตัน
มวยไทย
การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
1(90)
พื้นฐานวิชาชีพฯ
3(2-2-5)
วิชาชีพครู
2(1-2-3)
วิชาชีพครู
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(2-0-4)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
22 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1113201
1123301
xxxxxxx
1181146
1181103
1182107
1183113
1183615
118xxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(...-...-...)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(...-...-...)
2(...-...-...)
22 หนวยกิต

หลักวิชาชีพครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
รายวิชาชีพครูเลือก
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 1
การจัดการพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย
หลักและการฝกกีฬา
การสรางเสริมสุขภาพ
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม
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หมวดวิชา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
เลือกเสรี

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1102303
1154101
xxxxxxx
1184701
1181147
1184116
118xxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ
รายวิชาชีพครูเลือก
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 1
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 2
การประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
2(180) พื้นฐานวิชาชีพฯ
2(2-0-4)
วิชาชีพครู
3(...-...-...)
วิชาชีพครู
3(2-2-5)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
2(1-2-3)
วิชาเอก
3(...-...-...)
วิชาเอก
2(...-...-...)
เลือกเสรี
19 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1114704
1124501
xxxxxxx
1184702
1184901
118xxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
รายวิชาชีพครูเลือก
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 2
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(...-...-...)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(...-...-...)
2(...-...-...)
15 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
เลือกเสรี

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
6 (540) พื้นฐานวิชาชีพฯ
6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
6 (540)
พื้นฐานวิชาชีพฯ
6 หนวยกิต
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หมายเหตุ : 1. ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชา
2. * เปนรายวิชาบังคับที่ใหเลือกเรียน ภาคเรียนละ 2 รายวิชา
3. กรณีหลักสูตร 5 ป ใหเพิ่มแผนการศึกษาปที่ 5 ดวย
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ

30
9
6
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
140 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู ไมนอยกวา
59 หนวยกิต
2.1.1) กลุมวิชาสาระความรูด านวิชาชีพครู
44 หนวยกิต
2.1.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
3 หนวยกิต
2.1.3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หนวยกิต
2.2) วิชาเอก ไมนอยกวา
81 หนวยกิต
2.2.1) กลุมทฤษฎี บังคับ ไมนอยกวา
32 หนวยกิต
2.2.2) กลุมทักษะปฏิบัติ บังคับ ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
2.2.2.1) ดานกีฬา บังคับไมนอยกวา
32 หนวยกิต
2.2.2.2) ดานกิจกรรมทางกายและเกม
4 หนวยกิต
บังคับไมนอยกวา
2.2.3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก บังคับไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2.2.4) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
7 หนวยกิต
ไมนอยกวา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภ าษาไทย การใช ภ าษาไทย
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ าเสนองาน การอ านเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ ก สื่ อ สารระหวางหน ว ยงาน การสื่ อ สารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating

1500136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนํ า ตนเอง และผู อื่ น การกล า วคํ า ขอบคุ ณ และขอโทษ การสั่ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และ
การซื้อสินคา
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Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing

1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น และการใช ภ าษาญี่ ปุ น
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication

1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies

1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค รู ป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories

1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การใช ภ าษามาเลย
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies
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1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาว
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รูป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories
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1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies

1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories

1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท องเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การใชภาษาเวียดนาม
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
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1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เ คราะห การแสดงทั ศ นะ
ตอการเมื องและการปกครองของไทย เหตุการณ ทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวัน ออกเฉียงใตห รืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรป ระเทศสมาชิ กอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกร
คูเจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพั ฒ นามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development

2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
2500114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบันหลักจริยธรรม
เพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
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2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับ จิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท องถิ่ น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา
2500116

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation

2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบ ค น ฐานขอมู ล ออนไลน การเขีย นรายงานทางวิช าการ การเขี ย น
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
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Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปน มาของอาณาจักรทวารวดี ลั กษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
4000124

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษ ย การพั ฒ นาลักษณะการคิ ดและกระบวน
การคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life

4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชน ข องการออกกํ าลั งกาย การออกกํ าลั งกายด ว ยกิ จ กรรมทางกาย การเล น กี ฬ า มารยาท
ของการเป น ผู เล น และผู ดู กี ฬ าที่ ดี การสร า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายและการสร างเสริ ม สุ ข นิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
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Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ด านการประมวลผลคํ า ด านตารางคํ านวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา
4000127

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด านการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั งงาน ภาวะโลกร อ น ด า นทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of community and
country, energy and global warming, natural resources, environment, disaster,
agriculture, and agricultural industry

4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญ ของสุขภาพ ด านรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุน ไพร อนามั ย
สวนบุ คคล และสิ่งแวดล อมในชุมชน โรคและวิธีการปองกัน โรค การสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
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Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family

4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิป ระโยชน การบริหารจัดการกองทุ นและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System

4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา
ที่ ใช ในการชํ า ระค า ไฟฟ าและน้ํ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ า ระ และคณิ ต ศาสตร
ประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1) วิชาชีพครู
2.1.1) กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1112101

พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา
สั ง คม เศรษฐกิ จ ศาสนา และวั ฒ นธรรม แผนการศึ ก ษาและพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
การจัด การศึกษาที่ ตอบสนองความต องการท องถิ่น โครงสรางการบริห ารสถานศึกษา แนวคิด และกลวิ ธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษา
สูการประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1112102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขี ย น การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การปฏิ บั ติ งานและการพั ฒ นาวิช าชี พ ครู การจั ด ทํ าหนั งสื อ ราชการ
การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1113201

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครู
กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู แนวทาง
การเสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการ
ความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
และกลยุ ท ธ ก ารสอนเพื่ อ ให ผู เ รี ย นคิ ด วิ เคราะห สั งเคราะห และสร า งสรรค สิ่ ง ใหม ๆ ลั ก ษณะของครู ที่ ดี
การเสริมสรางเจตคติและ จิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวาง
ครูกับผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่
ดีแกผูเรียนและสังคม
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1114704

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การศึกษา
และการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อ
การจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาท
หน า ที่ ข องผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรฐานและตั ว บ งชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพัฒ นาหลักสูตร รูป แบบการพั ฒ นาหลักสู ตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒ นาหลักสูต ร
การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และการใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติ
การประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการ เรียนรู
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา
การออกแบบการจัดการเรีย นรู ที่เน น ผูเรีย นเปน สําคัญ เทคนิคและทั กษะการจัด การเรีย นรู การวัดและ
ประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การพัฒ นาศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียน
ที่พึงประสงค การจัดชั้น เรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและเจตคติที่ดี
ตอการเรีย นรู การสรางวิ นั ย ในชั้ น เรีย น การสรางแรงจูงในการเรีย น หลั กการและกระบวนการแกป ญ หา
ในชั้นเรียนการจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพื่อการจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ
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1131103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารและการพัฒ นาการเรีย นรูของผู เรียน แหลงการเรียนรูและเครือขาย
การเรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมินและการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา การฝ กปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ การผลิ ต การใช แ ละการปรั บ ปรุ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสราง
การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ
การให ค ะแนน สถิ ติ เบื้ อ งต น สํ า หรั บ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา การแปลความหมายของคะแนน
การฝกปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของผูเรียน การนําผลจากการวัดและการประเมินผลไปใชใน
การจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การตีความและการแปลผล
ขอมู ล การเขี ย นรายงานและการนํ าเสนอผลงานวิจัย การนํ าผลการวิจั ยไปใชในการจัดการเรีย นการสอน
ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
1151101

พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
ความหลากหลายของผูเรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
พฤติ ก รรมทางสั ง คม สุ ข ภาพจิ ต และจิ ต วิ ท ยาสุ ข ภาพ การประยุ ก ต ห ลั ก การและแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยา
เพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครูและการสราง
คุณภาพชีวิต
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1152204

จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อการสอน
และการพัฒ นาผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับการเรียนการสอน
พัฒ นาการตามวัย กับ การเรีย นการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัย การเรีย นรู พลวัต กลุมกับ การเรียนการสอน
การวางแผนการจั ดการเรีย นรู การจั ดสภาพแวดลอ มที่ สงเสริมประสิท ธิภ าพการเรีย นรู แนวคิดจิตวิทยา
การประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน
1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และ การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวในชั้ น เรี ย น ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู เ รี ย น
การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
1154101

การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจําแนกประเภท
ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒ นาผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอนและ สิ่งอํานวยความสะดวก การบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู และจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม การจัดทําและการใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1113701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

กฎหมายการศึกษา
Educational Law
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมาประยุกตใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
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1114701

การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา
การคิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธและ
การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษา
1123103

สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลงการเรียนรู
และภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชนในฐานะทรั พ ยากรการเรี ย นรู การนํ า สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาและภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน
มาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะ
การนํ า เสนอสาระการเรี ย นรู ทั ก ษะการสรุ ป บทเรี ย น ทั ก ษะการเล าเกร็ ด ความรู เพื่ อ สร างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการใชกระดาน
และสื่อพื้นฐานประจําชั้นเรียน ทักษะการสรางปฏิสัมพันธ ในชั้นเรียน ทักษะการสรุปใจความจากการฟงการ
อธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ
เพลงประกอบการเรี ย นการสอน บทบาทสมมติ เทคนิ ค การสอนแบบมี ส ว นร ว มเทคนิ ค การสอน
โดยใชกระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย
1123403

วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตาง ๆ
เพื่อการปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสรางการเลือก
การใช น วัต กรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรีย น การสอน ฝก วิเคราะห ส ภาพป ญ หาการจัดการเรีย นรูในสถานศึก ษา
เพื่อออกแบบ สรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
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1133502

การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาประเภท
ตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรืองานประดิษฐไปใช
ประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
1133503

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ
วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิ วเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ สรางและ
นําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอสําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพร
1142201

การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตางๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอนนําไปใช
การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุง
แบบทดสอบ ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช
1142501

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and
Research
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป
กระบวนการทํ า งานของโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวั ด ผลและวิ จั ย การสร างแฟ ม ข อ มู ล และแฟ ม คํ าสั่ ง
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
1152301

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของมนุษย
หลั ก การและเทคนิ ค การสร างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ การสื่ อ สารในองค ก ร การประยุ ก ต ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ เ พื่ อ ใช
ในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
1153102

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีผล
ตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพั นธระหวางบุ คลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห พฤติกรรม
ที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
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1153504

จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆของวัยรุน ปจจัยที่สงผล
ตอพัฒ นาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา
การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว
2.1.2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
1102301

การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in School Practices
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ภาระงาน
ของครูผูสอน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดีและจิตวิญญาณ
ความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมผู เรีย น การมีส วนรวมในการจัด กิจ กรรมแนะแนวและกิ จกรรมโฮมรูม การสรางมนุ ษย
สั ม พั น ธ อัน ดี ร ะหว า งผู เรีย นและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ความรว มมื อ ระหวางสถานศึ กษาและชุ ม ชนเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการศึกษาผูเรียน
รายกรณี การจัดทํ ารายงานการศึ กษาสั งเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)
Pre–practicum in Teaching Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
การบริ ห ารงานวิ ช าการและการจั ด การเรี ย นรู ต ามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ในวิ ช าเฉพาะด า นของนั ก ศึ ก ษา
การฝ ก จั ด ทํ าแผนการจั ด การเรี ย นรู ให ส อดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ก ารสอนที่ ห ลากหลายโดยเน น ให ผู เรี ย น
สราง องคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงการออกแบบ
ทดสอบ ข อ สอบเครื่องมื อวั ดผล การตรวจขอสอบ การให ค ะแนน และการตั ด สิ น ผลการเรีย น การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงานวิชาการ
ในสถานศึกษา
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2.1.3) กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1105801

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Teaching Internship 1
การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครูและ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน การวัดและการประเมินผล
และนําผลไปใชในการพั ฒ นาผูเรียน กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพั ฒ นางานตางๆ รวมกับ
สถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะห ผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
ภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและ พัฒนา ปฏิบัติงานอื่น ที่ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธ
และเรียนรูการปรับตนใหเขากับวัฒนธรรม องคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Teaching Internship 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดาน เพื่อการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง ในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ
การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหาการเรียนรู
ของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณ วิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณ
ในรายวิชานั้นใหม
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2.2) วิชาเอก
2.2.1) กลุมทฤษฏี บังคับ
รหัสวิชา
1181101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

พื้นฐานทางพลศึกษา
Fundation of Physical Education
ประวัติและวิวัฒนาการของการพลศึกษาในประเทศและตางประเทศ ปรัชญา แนวความคิด
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอพลศึกษา ความหมาย ความมุงหมาย วัตถุประสงค ขอบขาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางพลศึกษา นโยบายและแผนงานทางพลศึกษาของชาติ ปญหาและการแกไขเกี่ยวกับการพัฒนา ทางพลศึกษา
และบทบาทของการพลศึกษาที่มีผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ
1181102

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2(1-2-3)
Anatomy and Physiology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายของมนุษย โครงสราง หนาที่และพัฒนาการของเซลลและ
เนื้อเยื่อ การจั ดระบบผิวหนั งของรางกาย ระบบกระดู ก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต อมไรทอ
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะและระบบสืบพันธุ และปฏิบัติการ
ทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
1181103

การจัดการพลศึกษา
2(2-0-4)
Management of Physical Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ และความจําเปน ของการจัดการและ
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน การบริหารจัดการตามบทบาท หนาที่ ขั้นตอนการดําเนินการ กระบวนการ
ดําเนินการในระดับตางๆ ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับวิชาตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคในการบริหารและ
การจัดการพลศึกษา
1181104

การเรียนรูและพัฒนาทักษะกลไก
2(1-2-3)
Learning and Development of Motor Skills
ความหมาย ทฤษฎี และหลักการการเรียนรูทักษะกลไก กระบวนการเรียนรู การปฏิบัติทักษะ
กลไก และการพัฒนาทักษะกลไก การเจริญเติบโตของมนุษย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การไดมาซึ่งทักษะ
กลไก การประเมินผลการเรียนรูและความสามารถทางกลไก
1181145

ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผูตัดสินกีฬา
2(1-2-3)
English for Sports and Referee
ฝกอานขอความบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการกีฬา ฝกทักษะดานการฟง การพูด
การใชคําสั่ง และคําศัพททางดานกีฬา และการใชภาษาอังกฤษในการตัดสินกีฬาชนิดตาง ๆ
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1181146

ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 1
2(1-2-3)
English for Physical Education Teacher I
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบและวิธีสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาหนวยการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลและการใหระดับคะแนนวิชาพลศึกษา
1181147

ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 2
2(1-2-3)
English for Physical Education Teacher II
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการสอนพลศึกษา เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการสอนพลศึ ก ษา การทํ าสื่ อ การเรี ย น
การเตรียมการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การสรางเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง และการสื่อสารในสถานการณตางๆ สําหรับการสอนในชั้นเรียน
1181607

เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว
2(2-0-4)
Sex Education and Family Health
เพศศึกษา ดานชีววิทยา สุขวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาทางเพศ การปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพของระบบสืบพันธ โรคติดตอทางเพศสัมพันธุ การปฏิบัติตน
ระหวางเพศ การเลือกคูครอง ชีวิตครอบครัว หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสุขศึกษา
และปฏิบัติการสอนสุขศึกษา
1183615

การสรางเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
พัฒนาการและสุขภาวะของบุคคลวัยตางๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหาการจัด
กิจกรรมเพื่ อส งเสริมสุขภาพให เหมาะสมกั บ เพศและวัย การจั ดทํ าแผนการจัด การเรีย นรูวิชาสุขศึกษาและ
ปฏิบัติการสอนสุขศึกษา
1182105

การปองกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา
2(2-0-4)
Prevention and Care of Athletic Injuries
ชนิดของอุบัติเหตุและอันตรายจากกีฬาประเภทตางๆ หลักการใชอุปกรณและ สิ่งอํานวย
ความสะดวก การปองกันอันตรายและอุบัติเหตุจากกีฬาประเภทนั้นๆ การฝกหัดบุคลากรเพื่อการตรวจสุขภาพ
การรักษาโดยวิธีกายภาพบําบัด
1182106

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
Kinesiology
ธรรมชาติและองคประกอบของการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว กายวิภาคและ
สรี รวิ ท ยาพื้ น ฐานที่ เกี่ย วกั บ การเคลื่ อนไหวของมนุ ษ ย ชีว กลศาสตรพื้ น ฐาน หลักการและการประยุกต ใช
ในทักษะกลไก เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
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1182107

สมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Fitness
ความหมาย จุดมุงหมาย องคประกอบ และประโยชนของสมรรถภาพทางกาย การเลือก
การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขั้นตอนกระบวนการทดสอบสมรรถภาพในแตละดาน เทคนิคและ
วิธีการใช เครื่องมื อในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแปรผลและวิเคราะห ผ ล การปฏิบัติการทดสอบ
สมรรถภาพของรางกาย การดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพของรางกาย
1183108

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2(1-2-3)
Exercise Physiology
โครงสรางและพัฒนาการของกลามเนื้อและประสาท ผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบ
กลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความเมื่อยลา การฟนสภาพและการปรับตัว การฝกกลามเนื้อ
โดยการใชอุปกรณการออกกําลังกาย ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
1183113

หลักและการฝกกีฬา
2(1-2-3)
Principles and Sports Training
ปรัชญาและหลักการของการเปนผูฝก เทคนิคและทักษะการเปนผูฝกกีฬา ขั้นตอนการฝก
การประยุกตจิตวิทยาการกีฬา สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวในการฝกกีฬา การคัดเลือกนักกีฬา
แตละประเภท การพัฒนาโปรแกรมการฝกกีฬา การจัดการทีมกีฬา
1184116

การประเมินผลการเรียนรูพลศึกษา
2(1-2-3)
Assessment in Physical Education Learning
ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการของการวัดและการประเมินทางพลศึกษา เทคนิคการสราง
และการใช เครื่อ งมื อวั ดผลชนิ ด ต า งๆ ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ สถิ ติเบื้ องต น สําหรับ การวัดและประเมิน ผล
การประเมินทางเลือกและการประเมินตามสภาพจริงทางพลศึกษา
1184901

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพลศึกษา
2(1-2-3)
Action Research in Physical Education Classroom
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางพลศึกษา การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย
การตั้งวัต ถุป ระสงคและสมมุติ ฐาน ขั้น ตอนกระบวนการสรางเครื่องมือ การเก็บ รวบรวมขอมูล การใชสถิติ
สําหรับการวิจัย การวิเคราะหและแปลความขอมูล การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
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2.2.2) กลุมทักษะปฏิบัติ
2.2.2.1) ดานกีฬา บังคับ
รหัสวิชา
1181201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

กรีฑา
Tracks and Fields
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกรีฑาประเภทลูและลาน ทักษะ
เบื้องตน เทคนิคการฝก ความปลอดภัย การปองกันการบาดเจ็บ กฎ กติกาการแขงขัน หลักและวิธีการสอน
1181202

ยิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬายิมนาสติก ทักษะเบื้องตน
เทคนิคการฝก การชวยเหลือ ความปลอดภัย และ การปองกัน การบาดเจ็บ กฎ กติกาการแขงขัน หลักและ
วิธีการสอน
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1181203

วายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาวายน้ํา ทักษะเบื้องตน
เทคนิคการฝก ความปลอดภัย การปองกันการบาดเจ็บ กฎ กติกาการแขงขัน หลักและวิธีการสอน
1181210

เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝกทักษะ
เบื้องตน เทคนิคการเลนประเภทบุคคล การปองกันการบาดเจ็บ กฎ กติกาการแขงขัน การปองกันการบาดเจ็บ
หลักและวิธีการสอน
1181212

แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะ
เบื้องตน เทคนิคการเลนประเภทบุคคล การปองกันการบาดเจ็บ กฎ กติกาการแขงขัน การปองกันการบาดเจ็บ
หลักและวิธีการสอน
1181216

กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Sword and Pole Fighting
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬากระบี่กระบอง ประเพณี
การแสดง การถวายบังคม การขึ้นพรหม การรํา การลดลอ การตีแมไม การแสดง การตีลูกไมในการตอสู
การจัดการแขงขัน หลักและวิธีการสอน
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1181218

มวยไทย
2(1-2-3)
Muay Thai
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาทและความปลอดภัยของกีฬามวยไทย การฝกทักษะ
เบื้ อ งต น วิ ธี ก ารป อ งกั น และการตอบโต ด ว ยแบบต า ง ๆ กฎ กติ กาการแข งขั น การป อ งกั น การบาดเจ็ บ
หลักและวิธีการสอน
1181224

ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาฟุตบอล การฝกทักษะ
เบื้องตน และวิธีเลนแบบตาง ๆ กฎ กติกาการแขงขัน การฝกเพื่อเลนเปนทีม การปองกันการบาดเจ็บ การจัด
บริหารทีมฟุตบอล หลักและวิธีการสอน
1181225

บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล การฝกทักษะ
เบื้ อ งต น และวิ ธี เล น แบบต าง ๆ กฎ กติ ก าการแข งขั น การฝ ก เพื่ อ เล น เป น ที ม การป อ งกั น การบาดเจ็ บ
การจัดบริหารทีมบาสเกตบอล หลักและวิธีการสอน
1181226

วอลเลยบอล
2(1-2-3)
Volleyball
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาวอลเลยบอล การฝกทักษะ
เบื้ องต น และวิ ธี เล น แบบต าง ๆ กฎ กติ กาการแข งขั น การฝ ก เพื่ อเล น เป น ที ม การป อ งกั น การบาดเจ็ บ
การจัดบริหารทีมวอลเลยบอล หลักและวิธีการสอน
1181227

ตะกรอ
2(1-2-3)
Takraw
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาตะกรอ การฝกทักษะ
เบื้องตน และวิธีเลนแบบตาง ๆ การเลนตะกรอลอดหวงแบบไทยและแบบสากล การเลนเซปกตะกรอ กฎ กติกา
การแขงขัน การฝกเพื่อเลนเปนทีม การปองกันการบาดเจ็บ การจัดบริหารทีมตะกรอ หลักและวิธีการสอน
1182302

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กรีฑา
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Tracks and Fields
หลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคในการฝก การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล วิทยาศาสตร
การกีฬาที่เกี่ยวของกับกรีฑา หลักการคัดเลื อกนักกรีฑา การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการแขงขั น
การเตรียมนั กกี ฬาเพื่ อการแขงขัน การประเมิน ผลนักกรีฑา หลักการจัดการแขงขัน การเปน ผูฝก การเปน
ผูต ัดสิน จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกรีฑา
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1182306

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Football
ความหมาย ลักษณะ บทบาทหนาที่ของผูฝกกีฬาฟุตบอล การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิค
กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง การเลนเปนทีม การวางแผนการฝกซอม หลักการและวิธีการปฏิบัติหนาที่ในการ
การจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตบอล
1182307

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Basketball
ความหมาย ลักษณะ บทบาทหนาที่ของผูฝกกีฬาบาสเกตบอล การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
เเทคนิค กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง การเลนเปนทีม การวางแผนการฝกซอม หลักการและวิธีการปฏิบัติ
หนาที่ในการการจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
1182308

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Volleyball
ความหมาย ลักษณะ บทบาทหนาที่ของผูฝกกีฬาวอลเลยบอล การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
เทคนิค กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง การเลนเปนทีม การวางแผนการฝกซอม หลักการและวิธีการปฏิบัติ
หนาที่ในการการจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสินกีฬาวอลเลยบอล
1182309

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Takraw
ความหมาย ลักษณะ บทบาทหนาที่ของผูฝกกีฬาตะกรอ การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการฝก
นั ก กี ฬ าตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การฝ ก เฉพาะตํ า แหน ง การเล น ที ม การจั ด โปรแกรมการฝ ก
การวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขันและการตัดสินกีฬาตะกรอ
2.2.2.2) ดานกิจกรรมทางกายและเกม บังคับ
รหัสวิชา
1181502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

เกม
Game
ความสําคัญของเกม ความหมาย ลักษณะ ความมุงหมาย ประเภท และประโยชนของเกม
เทคนิคและวิธีการสอนเกมประเภทตาง ๆ การปฏิบัติทักษะการเปนผูนําเกม
1181509

กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2-3)
Rhythmic Activities
การเคลื่อนไหวเบื้องตนและประกอบเพลงทั้งเดี่ยวและกลุม การจับคู จังหวะ รูปแบบและ
ทิศทางการเตนรําหลักการเตนรําเบื้องตน กิจกรรมสรางสรรคทางกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิค
กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอน
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2.2.3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก บังคับ
รหัสวิชา
1184701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 1
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management in Physical Education I
นิยามและจุดมุงหมายหลักสูตรพลศึกษา ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน
สาระการเรี ย นรู สุ ขศึ ก ษาและพลศึ กษาตามหลั ก สู ตรการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานและเอกสารหลัก สู ต รพลศึก ษา
แบบและวิธีสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การประเมินผลและ
การใหระดับคะแนนวิชาพลศึกษา
1184702

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา 2
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management in Physical Education II
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระพลศึกษา จิตวิทยาการสอนพลศึกษา การเตรียม
การสอน การทําสื่อการเรียนการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การสรางเครื่องมือสําหรับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การปฏิบัติการสอน การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู
2.2.4) เลือกวิชาเอก
รหัสวิชา
1182301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

การจัดการแขงขันกีฬา
Sports Competition
แนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาแบบตาง ๆ
การจัดวัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นใน การจัดการแขงขัน การจัดการแขงขันที่
สอดคลอง เหมาะสมกับความตองการชุมชนและสังคม
1183109

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Innovation and Technology in Physical Education
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี คุณคาของสื่อการสอน
ความสั ม พั น ธ ข องสื่ อ ในระบบการสอน วิ ธี ก ารเลื อ ก ดั ด แปลง ผลิ ต ใช แ ละเก็ บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
การสํารวจแหล งเทคโนโลยี เพื่ อนํ ามาใชในการพลศึ กษา ทั้ งการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา
1183112

สังคมวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
Sports Sociology
ความหมายของสังคมวิทยาการกีฬา ความสัมพันธระหวางกีฬา สังคม และวัฒนธรรม
ที่กอใหเกิดการแขงขัน กิจกรรมทางกาย แรงจูงใจในสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการกีฬา และบทบาท
ของกีฬาที่สงผลกระทบตอสังคม
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1183114

จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Psychology
จิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการเลนกีฬา การเรียนการสอน การฝกซอม การแขงขัน อิทธิพล
ของสั งคม และสิ่ งแวดล อมที่ มีผลตอจิตใจขณะฝกซอม หรือการแขงขัน กี ฬา อัน เป น ผลทํ าให ป ระสิ ทธิภ าพ
การแขงขันสูงขึ้น
1183115

โภชนาการทางการกีฬา
2(2-0-4)
Sports Nutrition
อาหารชนิดตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการเลนกีฬา การแปรสภาพเปนพลังงานในรางกาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ งที่ กลามเนื้ อ ประโยชน ที่ได จ ากอาหารชนิ ด ตาง ๆ เมื่อเข าสูรางกายและปริมาณอาหาร
ชนิดตาง ๆ เพื่ อเสริมสรางกําลังและความอดทน ใหแกนั กกีฬาและบุ คคลทั่วไปในการที่ จะทําใหมีสุขภาพ
สมบูรณและแข็งแรง
1181602

สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
2(2-0-4)
Personal and Community Health
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพภายในโรงเรียน และ
ชุมชน พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยตาง ๆ องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อ และ
ความเขาใจผิดเกี่ยวกั บสุขภาพ การบริการด านสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน การสอนสุ ขศึกษาในโรงเรีย น
ปญหาสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพใหเหมาะสมกับเพศและวัย การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน
1182612

ยาและสารเสพติด
2(2-0-4)
Drugs and Substance Abuse
ประเภทของยา วิธีการใชยา คุณและโทษของการใชยา การติดยา การใชยาผิด การควบคุมยา
พระราชบัญญัติยา ความหมายและชนิดของสารเสพติดโทษและอันตรายของสารเสพติด สาเหตุที่ทําใหติดสาร
เสพติด ปญหาและการแกไขสารเสพติดในประเทศไทย วิธีปองกัน การใชสารเสพติดในสถานที่ใหการรักษาการ
ติดสารเสพติด นโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดของหนวยงานตาง ๆ หลักการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารเสพติด
1182613

อาหารและยาในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Food and Drug for Daily Life
พระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและเครื่องดื่ม พระราชบัญญัติยา
ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ยาแผนปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของยาในรางกาย ยาชุด อันตรายจากการใชยา
ขอปฏิบัติในการใชยาเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ
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1184801

พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
Physical Education for Special Children
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
การเลื อกกิ จกรรมการออกกํ า ลั งกายให เหมาะสมกับ บุคคลที่มีความบกพรองในแตล ะประเภท เพื่ อพัฒ นา
ขีดความสามารถสูงสุดของแตละบุคคล
1184902

สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพลศึกษา

1(1-0-2)

1184903

ปญหาพิเศษ
1(1-0-2)
Special Problems
การคนควาขอมูลปญหา การนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาทางพลศึกษา เรียบเรียงและ
เขียนเปนรายงาน
1181207

กอลฟ
2(1-2-3)
Golf
ประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ทักษะเบื้องตนของการเลน กฎ กติกา รูปแบบ
การจัดการแขงขัน เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนกีฬากอลฟ
1181208

เปตอง
2(1-2-3)
Petanque
ประวัติความเปนมา มารยาท ความปลอดภัย ทักษะเบื้องตนของกีฬาเปตอง เทคนิคและวิธี
การเลน กติกาการเลนและการแขงขัน การเปนเจาหนาที่และการตัดสิน หลักและวิธีการสอน
1181211

เทนนิส
2(1-2-3)
Tennis
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาเทนนิส การฝกทักษะ
และเทคนิคเบื้องตน กติกาการแขงขัน ประเภทเดี่ยว และประเภทคูของกีฬาเทนนิส การปองกันการบาดเจ็บ
หลักและวิธีการสอน
1181214

ไอคิโด
2(1-2-3)
Aikido
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาทและความปลอดภัย ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน
การเคลื่อนไหว จุดสําคัญในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ การปองกัน กฎ กติกาการแขงขัน การปองกัน
การบาดเจ็บ หลักและวิธีการสอน
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1181215

เทควันโด
2(1-2-3)
Taekwondo
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาทและความปลอดภัยของศิลปะการตอสู การปองกันตัว
กีฬาเทควันโด บทบัญญัติเทควันโด การฝกทักษะเบื้องตน และการตอบโตดวยแบบตาง ๆ กฎ กติกาการแขงขัน
การปองกันการบาดเจ็บ หลักและวิธีการสอน
1181219

มวยสากล
2(1-2-3)
Boxing
ประวัติความเปนมา ประโยชน มารยาทและความปลอดภัยของกีฬามวยสากล การฝกทักษะ
เบื้องตน และการตอบโตดวยแบบตาง ๆ กฎ กติกาการแขงขัน การปองกันการบาดเจ็บ หลักและวิธีการสอน
1181231

แชรบอล
2(1-2-3)
Chairball
ประวัติความเปนมาของกีฬาแชรบอล การฝกทักษะเบื้องตน และวิธีเลนแบบตางๆ กฎ กติกา
การแขงขัน การฝกเพื่อเลนเปนทีม การปองกันการบาดเจ็บ การจัดบริหารทีมแชรบอล หลักและวิธีการสอน
1181232

แฮนดบอล
2(1-2-3)
Handball
ประวัติความเปนมาของกีฬาแฮนดบอล การฝกทักษะเบื้องตน และวิธีเลนแบบตางๆ กฎ กติกา
การแขงขัน การฝกเพื่อเลนเปนทีม การปองกันการบาดเจ็บ การจัดบริหารทีมแฮนดบอล หลักและวิธีการสอน
1181234

ฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal
ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอล การฝกทักษะเบื้องตน และวิธีเลนแบบตาง ๆ กฎ กติกา
การแขงขัน การฝกเพื่อเลนเปนทีม การปองกันการบาดเจ็บ การจัดบริหารทีมฟุตซอล หลักและวิธีการสอน
1182237

การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
2(1-2-3)
Life Saving and Aquatic Safety
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1181203 วิชาวายน้ํา
Pre-requisite: 1181203 Swimming
ทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิคการชวยชีวิตคนตกน้ําในลักษณะตาง ๆ
การปองกัน การกอดรัด การใชอุปกรณชวยคนจมน้ํา การปฐมพยาบาลคนจมน้ําผูไดรับอุบัติเหตุ ทักษะการสอน
การจัดและบริหารสระวายน้ํา การนําเอาความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
1182238

การฝกดวยน้ําหนัก
2(1-2-3)
Weight Training
ทฤษฎี หลักการ ของการฝกดวยน้ําหนัก ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณการฝก การฝก
ปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณ การให คําแนะนํ าและการสรางโปรแกรมการฝกดวยน้ําหนั กเพื่อพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายเฉพาะกลุม บุคคล
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1182303

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Swimming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1181203 วิชาวายน้ํา
Pre-requisite: 1181203 Swimming
หลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคในการฝก การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล วิทยาศาสตร
การกีฬาที่เกี่ยวของกับกีฬาวายน้ํา หลักการคัดเลือกนักกีฬา การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการแขงขัน
การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การประเมินผลนักกีฬา หลักการจัดการแขงขัน การเปนผูฝก การเปนผูตัดสิน
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬาวายน้ํา
1182304

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Badminton
หลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน
การจั ด โปรแกรมในการฝ ก การคั ด เลื อ กตั ว นั ก กี ฬ า การเตรี ย มที ม เพื่ อ การแข งขั น การจั ด การแข งขั น
การจัดแบงสายและการวางมือ ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน
1182305

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Table Tennis
หลักการและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู ของกีฬาเทเบิล
เทนนิส การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขัน
การจัดแบงสายและการวางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
1182310

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาทีก่ ีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
Coaching and Officiating in Futsal
ความหมาย ลักษณะ บทบาทหนาที่ของผูฝกกีฬาฟุตซอล การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการฝก
นั ก กี ฬ าตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การฝ ก เฉพาะตํ า แหน ง การเล น ที ม การจั ด โปรแกรม การฝ ก
การวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาฟุตซอล
1183508

ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม
3(2-2-5)
Recreational Leader and Camping
ความสําคัญของผูนํานันทนาการ ผูนําชนิดตาง ๆ คุณลักษณะและหนาที่ของผูนํานันทนาการ
การเป น ผู นํ าด านกิ จ กรรมต า ง ๆ ทางนั น ทนาการ ประวั ติ ความมุ งหมายและลั ก ษณะของค ายพั ก แรม
ชนิดของคายพักแรม การจัดและดําเนินการในการอยูคายพักแรม การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผล
การอยูคายพักแรม การอยูคายภาคปฏิบัติ
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1181510

ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dances
ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ ประโยชน
ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรูจักจังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู การนํา การพา และลวดลาย
ในการเตนรํา จังหวะตาง ๆ
1181511

การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
2(1-2-3)
Thai and International Folk Dances
ประวัติความเปนมาของกิจกรรมการเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติกิจกรรมสรางสรรค
การเตนรําพื้นเมือง วิธีการสอน อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการสอน กิจกรรมการเตนรําพื้นเมือง
ของไทยและประเทศตาง ๆ
1181512

แอโรบิคดานซ
2(1-2-3)
Aerobic Dances
ประวัติ ความหมาย ประเภท และประโยชนของแอโรบิคดานซ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจาก
การประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ ลั กษณะสํ าคัญ ของแอโรบิคดานซ ลํ าดับ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติกิจกรรม
แอโรบิ ค ดานซ ป ระเภทต า ง ๆ การคํ า นวณความหนั ก ของงาน ในการประกอบกิ จ กรรมแอโรบิ ค ดานซ
การประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ แตละประเภท การเลือกเพลง และเทคนิคตาง ๆ
ของการเปนผูนําแอโรบิคดานซ
1182513

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
จุดมุงหมาย กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ กิจการขององคการลูกเสือโลก
ผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนประเภทตางๆ และการฝกอบรมลูกเสือตามระเบียบและขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ
1183514

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูขั้นสูง
2(1-2-3)
Scout Advanced Unit Leader Training Course (A.T.C.)
จุดมุงหมาย กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ กิจการขององคการลูกเสือโลก
ผูกํากับลูกเสือขั้นความรูขั้นสูงประเภทตางๆ และการฝกอบรมลูกเสือตามระเบียบและขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ
1183614

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ความหมาย ประโยชน ลักษณะ ประเภทของกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
หลักการ ขั้นตอน ออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การวางแผนการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับเพศและวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1

2

3

4

5

อาจารยชัยยุธ มณีรัตน
3-7306- XXXXX -91-1

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารยปณรสี เอี่ยมสอาด
3-7302- XXXXX -63-2

อาจารย

อาจารยรวิวรรณ ขันทอง
1-2499- XXXXX -53-1

อาจารย

อาจารย ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ อาจารย
3-7105- XXXXX -29-2

อาจารยอํานวย สอิ้งทอง
3-7004- XXXXX -73-6

อาจารย
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คุณวุฒิการศึกษา
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ.(พลศึกษา)
วิทยาลัยครูนครปฐม
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (พลศึกษา)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ. (พลศึกษา)
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2535
2528
2548
2543
2556
2552
2554
2545
2540
2550
2546

