
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย:      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Education Program in Physical Education  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (พลศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Physical Education)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Ed. (Physical Education)  
3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 พลศึกษา 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 169  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้  
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554   
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2554  
 วันท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 เริ่มเปิดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 



7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพล
ศึกษา ในปีการศึกษา  2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 8.1 ครูพลศึกษา 
 8.2 นักวิชาการพลศึกษา 
9. หลักสูตร  
             9.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   169   หน่วยกิต  
              9.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ 9 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 3 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ 6 หน่วยกิต 
 ข้อกําหนดเฉพาะ   ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
  ข.1  เนื้อหาวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
           - บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า       31 หน่วยกิต 
           - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
           - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
           - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
  ข.2  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    82 หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
  -  วิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  -  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

  9.3  รายวิชาในหลักสูตร 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
      -  รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
 1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  English for Everyday Communication 

 
 



 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 
  English for International Communication  
 
 

  - รายวิชาเลือก      
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
 1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
 1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication  
 1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
  Japanese Conversation for Work  
 1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(3-0-6) 
  Language of Neighboring Country 

 
 

 2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
     -  รายวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000106 วิถีไทย 3(3-0-6) 
  Thai Living  
 
 

     -  รายวิชาเลือก   
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Human and Environment  
 2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life  
 2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy Ways of Life  
 2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government  
 2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 

 
 

 2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 

 



 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills  
 2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation  
     -  รายวิชาเลือก   
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development  
 2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
 2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies  
   

 
 

 

 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
     -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making  
 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology  
     -  รายวิชาเลือก  
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
 4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
  World Science and Technology  
 4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life   
 4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
 4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 
  Health Promotion  
 4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
  Recreation for Life 

 
 

 



 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   133 หน่วยกิต 
  ข1. เนื้อหาวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า    51 หน่วยกิต 
         - บังคับ ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1112101 พ้ืนฐานของการศึกษา 2(1-2-3) 
  Foundations of Education  
 1113201 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู 3(3-0-6) 
  Professional Ethic for Teachers  
 1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 
  School  Management  
 1121205 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Basic Education Curriculum  
 1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Principle of Teaching and Learning Management  
 1124301 การบริหารจัดการชั้นเรียน                                    2(2-0-4) 
  Classroom  Management  
 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Education  
 1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้               3(2-2-5) 
  Learning  Measurement  and  Evaluation  
 1143408   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
  Research  for  Learning  Development  
 1152203 จิตวิทยาสําหรับครู                3(3-0-6) 
  Psychology for Teachers  
 1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 2(1-2-3) 
  Guidance and Counseling Psychology  
 1153801   การศึกษาแบบเรียนรวม                 2(1-2-3) 
  Inclusive Education     
    

         -  เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4)   
  Education and Community Development  
 1113701 กฎหมายการศึกษา                2(2-0-4)   
  Educational Laws  
 1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2(2-0-4)   
  Academic Leadership 

 
 



 1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
  Education Quality Assurance  
 1123103 สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน 2(2-0-4) 
  Environmental Education and Community Wisdom  
 1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2(1-2-3) 
  School  Curriculum Development  
 1123401 ทักษะการสอนและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  Teaching and Communication Skills  
 1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Innovation  
 1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
  Production and Presentation of Educational Multimedia  
 1142201 การสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Test Construction  
 1142301 สถิติทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational  Statistics  
 1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
  Computer Software  Package for Educational 

Measurement and Research 
 

 1152301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers  
 1152501 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
  Mental Health  
 1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 
  Personality and Adjustment  
 1153503 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น 3(3-0-6) 
  Guidance Psychology for Adolescence  
 1153509 กิจกรรมโฮมรูม 2(2-0-4) 
  Home Room Activity  
 1153518 การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน 2(2-0-4) 
  Students  Intervention  
 1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 
  Special Education  
 1154114 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 3(2-2-5) 
  Counseling of  Student at  Risk 

 
 
 

 



       - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1102301 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา  1   1(60) 
  Observation and Participation in School  Practices 1  
 1102302 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา  2 1(60) 
  Observation and Participation in School  Practices 2  
 1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน     1(60) 
  Teaching  Practice Under Supervision   
    
      - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า               12 หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540) 
  Teaching Internship 1  
 1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540) 
  Teaching Internship 2  
    
  ข.2  วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   82 หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับเรียน   ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1181101 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา   2(2-0-4) 
  History and Philosophy of Physical Education  
 1181102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(3-0-6) 
  Anatomy and Physiology   
 1181103 การบริหารและการจัดการพลศึกษา  2(2-0-4) 
  Administration and Management of Physical Education  
 1181104 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 2(2-0-4) 
  Learning and Development of Motor Skills  
 1181145 ภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 3(2-2-5) 
  English for Sports and Referee  
 1181146 ภาษาอังกฤษสําหรับพลศึกษา 3(2-2-5) 
  English for Physical Education  
 1182105 การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา 2(2-0-4) 
  Prevention and Care of Athletic Injuries  
 1182106 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(2-0-4) 
  Kinesiology  
 1182107 สมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
  Physical Fitness  

 
 



 1183108 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-0-4) 
  Exercise Physiology  
 1183113 หลักและการฝึกกีฬา     2(1-2-3) 
  Principles and Sports Training  
 1184116 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา  2(2-0-4) 
  Test and Evaluation in Physical Education  
 1184901 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางพลศึกษา    2(2-0-4) 
  Basic Research Methods in Physical Education  
 1181201 กรีฑา 2(1-2-3) 
  Athletics  
 1181202 ยิมนาสติก 2(1-2-3) 
  Gymnastics  
 1181203 ว่ายน้ํา 2(1-2-3) 
  Swimming  
 1181210 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
  Table Tennis  
 1181212 แบดมินตัน 2(1-2-3) 

  Badminton  
 1181216 กระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
  Sword and Pole Fighting  
 1181218 มวยไทย 2(1-2-3) 
  Muay Thai  
 1181224 ฟุตบอล 2(1-2-3) 
  Football  
 1181225 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 
  Basketball  
 1181226 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
  Volleyball  
 1181227 ตะกร้อ 2(1-2-3) 
  Takraw  
 1181502 เกม 2(1-2-3) 
  Game  
 1183508 ผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
  Recreational Leader and Camping  
 1181509 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
  Rhythmic Activities  
 1182513 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี 2(1-2-3) 
  Scout-Girl Guide Unit Leader    



 1181602 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2(2-0-4) 
  Personal and Community Health  
 1181607 เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) 
  Sex Education and Family Health  
 1182608 โครงการสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4) 
  School Health Program  
 1183615 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 
  Health Promotion  
    

        - วิชาการสอนวิชาเอกบังคับเรียน  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1184701 วิธีการสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5) 
  Physical Education Teaching Methodology 1  

 1184702 วิธีการสอนพลศึกษา 2 3(2-2-5) 
  Physical Education Teaching Methodology 2  
 
 

   

       -  วิชาเอกเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1181207 กอล์ฟ 2(1-2-3) 
  Golf  
 1181208 เปตอง 2(1-2-3) 
  Petanque  
 1181211 เทนนิส 2(1-2-3) 
  Tennis  
 1181214 ไอกิโด 2(1-2-3) 
  Aikido  
 1181215 เทควันโด 2(1-2-3) 
  Taekwondo  
 1181219 มวยสากล 2(1-2-3) 
  Boxing  
 1181231 แชร์บอล 2(1-2-3) 
  Chairball  
 1181232 แฮนด์บอล 2(1-2-3) 
  Handball  
 1181234 ฟุตซอล 2(1-2-3) 
  Futsal 

 
 



 1182237 การช่วยคนตกน้ําและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2-3) 
  Lifesaving and Water Safety  
 1182238 การฝึกด้วยน้ําหนัก 2(1-2-3) 
  Weight Training  
 1182239 กายบริหาร 2(1-2-3) 
  Calisthenics  
 1182301 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4) 
  Sports Competition  
 1182302 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกรีฑา 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Athletics 

 
 

 1182303 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาว่ายน้ํา 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Swimming  
 1182304 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Badminton  
 1182305 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Table tennis  
 1182306 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Football  
 1182307 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Basketball  
 1182308 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Volleyball  
 1182309 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Takraw  
 1182310 การเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าท่ีกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 
  Coaching and Officiating in Futsal  
 1183109 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
  Innovation and Technology in Physical Education  
 1183112 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
  Sports Sociology  
 1183114 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
  Sport Psychology  
 1183115 โภชนาการทางการกีฬา 2(2-0-4) 
  Sports Nutrition  
 1181510 ลีลาศ 2(1-2-3) 
 

 
Social Dances 
 

 



 1181511 การเต้นรําพ้ืนเมืองของไทยและนานาชาติ 2(1-2-3) 
  Thai and International Folk Dances  
 1181512 แอโรบิคดานซ์                                                                                          2(1-2-3) 
  Aerobic Dances  
 1182612 ยาและสารเสพติด 2(2-0-4) 
  Drugs and Narcotic  
 1182613 อาหารและยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
  Food and Drug for Daily Life  
 1183614 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
  Exercise for Health  
 1184902 สัมมนาทางพลศึกษา 1(1-0-2) 
  Seminar in Physical Education  
 1184903 ปัญหาพิเศษ 1(1-0-2) 
  Special Problems  

 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรโปรแกรมวิชานี้ 

* หมายเหตุ   ข้อความท่ีขีดเส้นใต้  ใส่เฉพาะกรณีท่ีมีรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 

 

10.  คําอธิบายรายวิชา 
 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
  -  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3(3-0-6) 

 Thai  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความสามารถในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ   
ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  
และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
 
 
 
 
 



1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ท่ีเก่ียวข้อง    กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิก   
ในครอบครัว  การถามตอบเก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  
การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
โดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียน
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมโลก 3(3-0-6) 

 English  for  Reading  Skills  
 การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล   
โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความ
คิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม 
 

 
 -  รายวิชาเลือก  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 Chinese  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา 
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 

 Chinese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน 
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย      
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน         
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย 
การลา  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือ
สินค้าและบริการ  การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 



1500131 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
 Japanese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การทํางาน การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัด
หมาย การสัมภาษณ์   การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6) 

 Language of Neighboring Country  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจําวันได้ 

  2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  -  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Living  
 วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์   
การตั้งถ่ินฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยและแนวพระราชดําริ   ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 

  -  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 

 Human and Environment  
 ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ 
เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
 
 
 
 
 



2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Laws in Daily Life  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Laws in Daily Life  
 ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 

2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
 ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับ 
ระบอบการเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยใน
ปัจจุบัน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครอง
ของไทย  ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 

2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
 พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และ 
พัฒนาการของอาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและ
การเข้าเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
และระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 



  3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
  -  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Ethics and Life Skills  
 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม   
หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation  
 ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์   
ศิลปะการแสดงการเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  
และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 

  -  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 
ด้านชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจ
บุคคล  การปรับตัว การทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์และการ
เสริมสร้างความสุขในชีวิต 
 

2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills  
 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และ
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภท
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียน
รายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมใน
การใช้สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6) 
 Dvaravati Studies  
 ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี   ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  
ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 

  4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  -  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making  
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและ 
กระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์ และการ ใช้ เ หตุ ผ ล  กา รวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ข่ าวส าร  กระบวนการตั ดสิ น ใ จ  
และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 

4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Information and Communication Technology  
 ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์
ด้านการประมวลผลคํา  ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  
ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

  -  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า 
หน้าท่ีใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้นและ
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

 World Science and Technology  
 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 Agriculture in Daily Life  
 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์   
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 
 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
 ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ 
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา   
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็น
ผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Health Promotion  
 เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ   
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้ อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้        
อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  หลักการส่ง เสริมสุขภาพแบบองค์รวม                    
หลั กการออก กําลั งกาย เ พ่ือสุ ขภาพ  ตระหนั กและ เห็น คุณ ค่าของการออก กําลั งกาย                 
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation for Life  
 ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก 
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

    

 

 

 

 

  
 



  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  
  ข1. เนื้อหาวิชาชีพครู      
  -  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1112101 พ้ืนฐานของการศึกษา 2(1-2-3 

 Foundations of Education 
 ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา  ปรชัญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 

ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
กฎหมายการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และแนวโน้มการจัด
การศึกษาไทย  
 
 

1113201 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Professional  Ethic for Teachers 
 ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าท่ี ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 

คุณลักษณะของครูท่ีดี  การสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ การปฏิรูปวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมาย
การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู 
 
 
 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 
 School Management 
 ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษา 

การคิดอย่างเป็นระบบ  วัฒนธรรมองค์กร  การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา        
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร  การทํางานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดทําโครงการทางวิชาการ  โครงการฝึกอาชีพและ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในสถานศึกษา 
 
1121205 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Education Curriculum 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร ประเภท และทฤษฎีของหลักสูตร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  
การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
และการใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principle of Teaching and Learning Management 
 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับการสอน ทฤษฎีและรูปแบบ 

การเรียนรู้   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัดประสบการณ์          
การเรียนรู้     การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
วิธีสอนและเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนและการเขียนแผนการ    
จัดการเรียนรู้  การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

1124301 การบริหารจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4) 
 Classroom Management 
 ความหมาย  ความสําคัญ องค์ประกอบ และหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน   

ลักษณะชั้นเรียนท่ีพึงประสงค์  การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู การสร้างวินัยในชั้นเรียน  การสร้างแรงจูงใจ            
ในการเรียน หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรมผู้เรียน และการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือการจัดการชั้นเรียน  
  

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology  for Education 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก  การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษาปฏิบัติการออกแบบ การผลิต  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสม
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning  Measurement  and  Evaluation 
 ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาท 

ของการประเมินผลการเรียนรู้ การจําแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง วิธีการท่ีใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แฟ้มสะสมผลงาน และภาคปฏิบัติ 
เทคนิคการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลชนิดต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผล  
การเรียนรู้ สถิติเบื้องต้นสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมายของคะแนน 
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research  for  Learning  Development 
 ความหมาย  หลักการ ทฤษฎี  และรูปแบบการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้  กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวางแผนการวิจัย        
การเขียนเค้าโครง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานการวิจัย การนําเสนอ
ผลการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้         
ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

1152203 จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาธรรมชาติ 

และพัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การประยุกต์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้  ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาตนตามศักยภาพ 
 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา  2(1-2-3) 
 Guidance and Counseling Psychology   
 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว  ลักษณะ  ประเภท และ 

บริการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้น การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี  ระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการศึกษารายกรณี  
 

1153801 การศึกษาแบบเรียนรวม                2(1-2-3) 
 Inclusive Education 
 ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรู้ของเด็ก 

ท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  ความรู้เบื้องต้นของ
การศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้สําหรับชั้นเรียนรวม  การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม  การจัดการพฤติกรรมผู้เรียนในชั้นเรียนรวม  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนในการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  การพัฒนาตนสู่การเป็นผู้สอนชั้น
เรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -  เลือกเรียน  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4)   

 Education  and  Community Development 
 ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 

การจัดสถานศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การอนามัยในสถานศึกษาและชุมชน การ
วางแผนพัฒนาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจชุมชน  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนใน
การแก้ปัญหาชุมชน การประเมินผลการพัฒนา 
 
 
 

1113701 กฎหมายการศึกษา                2(2-0-4)    
 Educational Laws 
 กฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมาย 

มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 
 

1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ              2(2-0-4)    
 Academic Leadership 
 ความหมาย  ความสําคัญ และกระบวนการภาวะผู้นํา คุณลักษณะผู้นําทางวิชาการ 

บทบาทผู้นําทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทบาทของครูใน
ฐานะผู้นําทางวิชาการ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําทางวิชาการ 
 
 
 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา                  2(2-0-4)   
 Education Quality Assurance 
 ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ   

การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ  บทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก  มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงาน      
การประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพ 
 
 

1123103 ส่ิงแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน 2(2-0-4) 
 Environmental Education and Community Wisdom 
 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของสิ่งแวดล้อม การศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้และภูมิปัญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ การนําสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญา
ชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 



1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   2(1-2-3) 
 School  Curriculum Development 
 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการและแนวทาง 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และโครงสร้างของหลักสูตร  การจัดทําสาระของหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้    การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน เอกสารหลักฐาน
การศึกษา  การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

1123401 ทักษะการสอนและการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Teaching and Communication Skills 
 ความหมายและความสําคัญของทักษะการสอนและการสื่อสารสําหรับครู   

ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน  ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู้  ทักษะการสรุปบทบทเรียน   
ทักษะการเล่าเกร็ดความรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้     
ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  การสรุปใจความจากการฟังการอธิบาย  การขยายความ  
การร่วมอภิปรายกับผู้เรียน  การเชื่อมโยงสถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบันกับกิจกรรมในชั้นเรียน  
การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์สําหรับครู  การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ 
 
 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation 
 ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา  การสร้าง 

การเลือก การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาเพ่ือออกแบบ สร้างและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม การนําไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 

1132503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation of Educational Multimedia 
 ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

เพ่ือการนําเสนอวิธีการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการนําเสนอ 
ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการนําเสนอสําหรับ
การเรียนการสอนและการเผยแพร่ 
 

1142201 การสร้างแบบทดสอบเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Test Construction 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการ 

สร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบก่อนนําไปใช้ การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช้ การประเมิน
คุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และการนําไปทดลองใช้ 
 
 



1142301 สถิติทางการศึกษา 2(2-0-4) 
 Educational Statistics  

                ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยสถิติบรรยาย  
และสถิติอ้างอิง การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย คํานวณค่าสถิติจาก
คะแนนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและแปลผล 
 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา  3(2-2-5) 
 Computer Program for Educational Measurement and Research  

                ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะของโปรแกรมสําเร็จ 
รูป  กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และ
แฟ้มคําสั่ง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ  ท้ังทางด้านการวัดผลและวิจัย 
 
1152301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teachers  
                ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู ธรรมชาติความต้องการของ
มนุษย์หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร การ
ประยุกต์มนุษยสัมพันธ์เพ่ือใช้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี การส่งเสริมติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1152501 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
 Mental Health  

                ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพจิต ลักษณะของผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดีและจิตบกพร่อง การปรับตัวเพ่ือสุขภาพจิต การส่งเสริม
สุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ความบกพร่องทางจิตเบื้องต้น การยอมรับตนเองและ
ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 
 Personality and Adjustment  

                ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปัจจัยท่ี
มีผลต่อบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตัว        การ
วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา การฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



1153503 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น 3(3-0-6) 
 Guidance Psychology for Adolescence  

                วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อพัฒนาการ  ปัญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวและการให้การปรึกษาวัยรุ่น     ใน
สถานศึกษา  การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือป้องกัน  แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
วัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 
 

1153509  กิจกรรมโฮมรูม                                                    2(2-0-4) 
 Home Room Activity  

                ความหมาย  จุดมุ่งหมาย ความสําคัญ ประวัติ  และหลักการของกิจกรรมโฮมรูม     
การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาระดับต่างๆ วิธีการจัดกิจกรรม     
โฮมรูมในรูปแบบต่างๆ  และการประเมินผล  การศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมโฮมรูม      
ฝึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน 
 
1153518 การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน 2(2-0-4) 

 Students  Intervention  
                การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน การเข้าใจผู้เรียน เทคนิคและวิธีการศึกษาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล การจัดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน การฝึกการเห็นคุณค่าในตนและเข้าใจ
ตนเอง การช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนในบริบทต่างๆ ตามแนวคิดจิตตปัญญา การเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
 
1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education  
                ความหมาย และประวัติความเป็นมา เก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนท่ีมีความ  
ต้องการพิเศษ  ลักษณะ พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กพิเศษประเภทต่างๆ การคัด
กรองและวินิจฉัยเบื้องต้นเพ่ือจัดการศึกษาและส่งต่อขอรับบริการต่างๆ ตามสิทธิทางสังคมและ
การศึกษา การสร้างเจตคติท่ีดีต่อเด็กพิเศษ  เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนเบื้องต้นสําหรับ      
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเด็กพิเศษ 
 

1154114 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีภาวะเส่ียง  3(2-2-5) 
 Counseling of  Student at  Risk  

                ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงท้ังในวัย
เรียน  ภาวะเสี่ยงของเด็กวัยเรียน  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงและ  ขาดความสามารถ
ในการเรียนการนําหลักการทางจิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือพัฒนาและสร้างศักยภาพในตน  การสร้าง
ความภูมิใจในตนเอง  การพ่ึงตนเอง การสร้างวินัยในตนเองและการฟ้ืนฟูตนเองจากภาวะวิกฤต  
                  * วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
 
 
 



  -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1102301   การสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  1   1(60) 

 Observation and Participation in School  Practices 1  
                การศึกษาสังเกตสภาพท่ัวไป  หลักสูตรและแนวทางการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานบทบาท
หน้าท่ี ภาระงานของครูผู้สอน ครูประจําชั้น/งานอาจารย์ท่ีปรึกษา และพฤติกรรมท่ัวไปของนักเรียน เจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบวิชาชีพครู การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านงานธุรการชั้นเรียน   การเขียนรายงานผลการศึกษาผู้เรียนราย
กรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูจากสภาพจริง  การนําเสนอและอภิปรายผล
การสังเกตและการมีส่วนร่วม 
                * รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
                    1.  พ้ืนฐานของการศึกษา 
                       2.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
                       3.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 

1102302 การสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  2 1(60) 
 Observation and Participation in School  Practices 2  

                การศึกษา สังเกตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการและการจัดการ
จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การประกันคุณภาพ การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้
และงานสนับสนุน การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูจากสภาพจริง   การนําเสนอและ
อภิปรายผลการสังเกตและการมีส่วนร่วม 
                 * วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 
 

1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน      1(60) 
 Teaching Practice Under Supervision  

                การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา  ฝึกการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษาการจัดทําโครงงานทางวิชาการ ในสถานศึกษากระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการสอน 
การบริหารสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
การเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป 
                       * วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2 
 
 
 
 
 
 
 



  -  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 

  Teaching Internship 1  
                การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบ
นิเทศติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน  การจัดทํา
แผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การฝึกปฏิบัติการศึกษาผู้เรียน
ด้วยกระบวนการต่างๆ  แล้วนําเสนอ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช้ การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา  การประชุมสัมมนาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 
  Teaching Internship 2  

                การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบ
การให้คําปรึกษา การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้ ปรับปรุง พัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาท่ีรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษาการจัดทําโครงงานทางวิชาการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนร่วมกับสถานศึกษาการประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
 

  ข 2. วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก   
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1181101 ประวัติ และ ปรัชญาพลศึกษา   2(2-0-4) 

 History and Philosophy of Physical Education  
                ประวัติ และวิ วัฒนาการของการพลศึกษา ตั้ งแต่ส มัย เริ่ มแรกจนถึงปัจจุบัน                
ท้ังต่างประเทศและภายในประเทศ  ความหมายของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษา 
วัตถุประสงค์ของพลศึกษา ขอบข่ายพลศึกษา ปรัชญาและแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพล
ศึกษา นโยบายและแผนการทางพลศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไขเก่ียวกับการพัฒนา         
ทางพลศึกษา บทบาทของการพลศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 



1181102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  3(3-0-6) 
 Anatomy and Physiology  

                ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับร่างกายของมนุษย์  โครงสร้าง หน้าท่ีและพัฒนาการของเซลล์
และเนื้อเยื่อ การจัดระบบผิวหนังของร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท       
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่ายปัสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ์ กิจกรรมทางกายต่อการพัฒนาระบบของมนุษย์ 
 
1181103 การบริหารและการจัดการพลศึกษา     2(2-0-4) 

 Administration and Management of Physical 
Education 

 

                 ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการและการบริหาร ในส่วนของหลักการ 
ความหมาย หน้าท่ี ความหมายของการจัดการและการบริหารพลศึกษา ภาวะผู้นําปรัชญาสาขาต่าง 
ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาและการพลศึกษา ความมุ่งหมาย ความสําคัญ และความจําเป็นของ       
พลศึกษาในโรงเรียน หลักการและรากฐานทางพลศึกษา การจัดการและการบริหารพลศึกษา        
ในโรงเรียน ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาต่าง ๆ การพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ    
กับความต้องการทางพลศึกษา สภาพท่ัวไปของการพลศึกษาในเมืองและในชนบท การจัดการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆ การผลิต ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอํานวยความสะดวกทาง    
พลศึกษาการจัดโปรแกรมกีฬา การทําสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา ปัญหาการบริหารงานทางพลศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ  
  
 
 

1181104 การเรียนรู้และพัฒนาทักษะกลไกการเคล่ือนไหว 2(2-0-4) 
 Learning and Development of Motor Skills  

                ความหมาย ทฤษฎี และหลักการการเรียนรู้ทักษะกลไก กระบวนการเรียนรู้          
การปฏิบัติทักษะกลไก และการพัฒนาทักษะกลไก การเจริญเติบโตของมนุษย์ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การเรียนรู้ การได้มาซ่ึงทักษะกลไก  การประเมินผลการเรียนรู้และความสามารถทางกลไก          
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
 

1181145 ภาษาอังกฤษเพ่ือการกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 3(2-2-5) 
 English for Sports and Referee 

                ฝึกอ่านข้อความบทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา ฝึกทักษะด้านการฟัง 
การพูดและคําศัพท์ทางด้านกีฬา การใช้ภาษาอังกฤษในการตัดสินกีฬาชนิดต่าง ๆ 
 
 

1181146 ภาษาอังกฤษสําหรับพลศึกษา 3(2-2-5)   
 English for Physical Education 

                ภาษาอังกฤษท่ีใช้เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  สําหรับการสอนพลศึกษา  
 
 
 



1182105 การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา 2(2-0-4) 
 Prevention and Care of Athletic Injuries  

                ชนิดของอุบัติเหตุและอันตรายจากกีฬาประเภทต่างๆ หลักการใช้อุปกรณ์และ        
สิ่งอํานวยความสะดวก การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากกีฬาประเภทนั้นๆ การฝึกหัดบุคลากร
เพ่ือการตรวจสุขภาพ การรักษาโดยวิธีกายภาพบําบัด 
 
1182106 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 2(2-0-4) 

 Kinesiology  
                โครงสร้างของระบบท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนไหว  ระบบกล้ามเนื้อ  กระดูก  ข้อต่อ       
กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกกําลังกาย กฎการ
เคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ กลไกของการทํางาน  การเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวข้องกับ
การเล่น  โดยนําพ้ืนฐานความรู้กายวิภาค  สรีรวิทยาและจิตวิทยามาประกอบ  การเรียนรู้ให้สามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1182107 สมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

 Physical Fitness   
                ความหมาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกลไก จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กระบวนการทดสอบ เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางการในแต่ละด้าน 
เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแปรผลและวิเคราะห์ผล     
การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
 
1183108 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-0-4) 

 Exercise Physiology  
                   โครงสร้างและพัฒนาการของกล้ามเนื้อและประสาท ผลของการออกกําลังกาย         
ท่ีมีต่อระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความเม่ือยล้า การฟ้ืนสภาพและ        
การปรับตัว  การฝึกกล้ามเนื้อโดยการใช้อุปกรณ์การออกกําลังกาย   
 
1183113 หลักและการฝึกกีฬา     2(1-2-3) 

 Principles and Sports Training  
                ลักษณะเฉพาะและปรัชญาของการเป็นผู้ฝึก เทคนิคและทักษะการเป็นผู้ฝึก    
หลักการฝึก การประยุกต์จิตวิทยาการกีฬา สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการฝึกกีฬา  
การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท การพัฒนาโปรแกรมการฝึกกีฬา  การจัดการทีมกีฬา 
 
 
 
 
 



1184116 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา  2(2-0-4) 
 Test and Evaluation in Physical Education  

                   ความรู้พื ้นฐานของการทดสอบ  การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา   
การสร้างแบบทดสอบด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและเจตพิสัย การประเมินทางเลือกวิชาพลศึกษา
และการประเมินตามสภาพจริง    
 

1184901 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางพลศึกษา    2(2-0-4) 
 Basic Research Methods in Physical Education  

                หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา การกําหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย  
การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล  การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน  และการเสนอผลการวิจัย 
 
 

1181201 กรีฑา     2(1-2-3) 
 Athletics  

                ประวัติ ประโยชน์ มารยาท คุณธรรม จริยธรรม ศึกษาทักษะกรีฑาประเภทลู่และลาน 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนกรีฑาประเภทต่าง ๆ การฝึกซ้อม ตลอดจนการแก้ไขท่าทางต่าง ๆ     
ของการเล่นกรีฑาท่ีไม่ถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความชํานาญเฉพาะอย่างเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง     
การแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท 
 
 
 

1181202 ยิมนาสติก     2(1-2-3) 
 Gymnastics  

                ประวัติความเป็นมา  และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก หลักการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกการช่วยเหลือ การป้องกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติก ทักษะและ
เทคนิคยิมนาสติก กติกาการแข่งขัน และการตัดสินใจ หลักการสอน เทคนิครูปแบบและ
กระบวนการสอนยิมนาสติก 
 
 
 

1181203 ว่ายน้ํา     2(1-2-3) 
 Swimming  

                ประวัติ  ความเป็นมา ประโยชน์  มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์ สถานท่ี            
ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะเทคนิค   
การลอยตัว การดําน้ํา ท่าทางการว่ายน้ําแบบต่างๆ กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน หลักวิธีการสอน 
เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนว่ายน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1181210 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
 Table Tennis  

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัย ทักษะ
การเคลื่อนไหว ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น  การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ  การรับลูกแบบต่าง ๆ 
การเสิร์ฟลูก วิธีการเล่น หลักและกลยุทธ์ของการเล่นท้ังประเภทเดี่ยว  และประเภทคู่ การเป็น
เจ้าหน้าท่ีการดําเนินการแข่งขัน ฝึกการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแข่งขัน 
การตัดสิน หลักวิธีการสอน เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนเทเบิลเทนนิส   
             
                                  

1181212 แบดมินตัน 2(1-2-3) 
 Badminton  

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน ทักษะ
การเคลื่อนไหว ทักษะเบื้องต้น การจับแร็กเก็ต การตีลูกมือบนและมือล่าง ทักษะการตบ การรับ 
การตัดลูก การหยอด การเสิร์ฟลูก กติกาการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ของกีฬา
แบดมินตัน การป้องกันการบาดเจ็บ หลักการสอน เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนแบดมินตัน 
 
 

1181216 กระบ่ีกระบอง 2(1-2-3) 
 Sword and Pole Fighting  

                ประวัติ ประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ของกีฬากระบี่
กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคม การข้ึนพรหม การรํา การลดล่อ การตีลูกไม้           
การตีแสดง การตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้ หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอน 
 
 

1181218 มวยไทย 2(1-2-3) 
 Muay Thai  

                ประวัติ  ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์ ความปลอดภัย        
การเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกับท่าทางการเคลื่อนไหว ศิลปะแม่ไม้มวยไทยวิธีการป้องกัน รู้กฎกติกา ระเบียบ
การแข่งขัน หลักวิธีการสอนเทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนมวยไทย 
 
 

1181224 ฟุตบอล     2(1-2-3) 
 Football  

                ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลการอบอุ่นร่างกายการฝึกทักษะเบื้องต้น ตําแหน่ง
หน้าท่ีของผู้เล่น เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่น การป้องกัน และวิธีเล่นแบบต่าง ๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคล
เฉพาะหน้าท่ี การฝึกเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพทางร่างกายเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความชํานาญใน
ลักษณะต่าง ๆ การควบคุมอาหาร การฝึกแบบต่าง ๆ การฝึกเพ่ือเล่นเป็นทีม การจัดบริหารทีม
ฟุตบอล หลักการสอนและวิธีการสอน 
 
 
 
 
 
 



1181225 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 
 Basketball  

                ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝึกทักษะเบื้องต้น  การรับการส่ง  
การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นทีม การรุก และการป้องกันแบบต่าง ๆ กติกาการเล่น 
วิธีดําเนินการสอน เทคนิคและรูปแบบการสอน การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะในการเล่นทีม การสร้าง
แบบฝึก การสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล
จากการบาดเจ็บ ศึกษากติกาการแข่งขัน  
 

1181226 วอลเลย์บอล    2(1-2-3) 
 Volleyball  

                ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล มารยาท ความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อุปกรณ์   สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เก่ียวกับวอลเลย์บอล ทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบ
ต่าง ๆ การฝึกทักษะ การเรียนรู้ วิธีเล่น วิธีเล่นทีม การแข่งขัน กติกาการแข่งขัน การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลจากการบาดเจ็บ 
หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอนวอลเลย์บอล 
 
1181227 ตะกร้อ   2(1-2-3) 

 Takraw  
                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัย การบํารุงรักษาอุปกรณ์       
การอบอุ่นร่างกาย การทรงตัว การเคลื่อนท่ี ทักษะพ้ืนฐานของการเล่นตะกร้อ การเล่นตะกร้อวง  
การเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายแบบไทย การเล่นตะกร้อลอดห่วงแบบไทยและแบบสากล การเล่นเซปัก
ตะกร้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ 
หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอนตะกร้อ 
 
1181502 เกม 2(1-2-3) 

 Game  
               บทบาทของการเล่นเกมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนต้องศึกษา ความสําคัญของเกม ความหมายของเกม 
ลักษณะของเกม ความมุ่งหมายของเกม ประโยชน์ของเกม  ประเภทของเกมและมีเจตคติที ่ดี  
ต่อการเล่นเกม สามารถนําเทคนิคและวิธีการสอนเกมประเภทต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้กับวิชาอ่ืน  
ให้เหมาะสมกับเพศและวัย และสามารถนําสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและอุปกรณ์ในการเรียน     
มาดัดแปลงในการเล่นเกม 
 
 
 
 
 
 
 



1183508 ผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 
 Recreational Leader and Camping  
                  ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ  ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํากับ
ผู้บริหารความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม  คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ  
บทบาทหน้าท่ีของผู้นํานันทนาการ  การดําเนินงานปัญหาท่ัวไปในการทํางานของผู้นํานันทนาการท่ี
มักประสบ  การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ  ประวัติ  ความมุ่งหมาย
และลักษณะของค่ายพักแรม  ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานท่ี  
ชนิดของค่ายพักแรม  กิจกรรมท่ีจัดข้ึน การจัดและดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์  
การจัดโปรแกรม  การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ 
 
1181509 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                                                   2(1-2-3) 

 Rhythmic Activities  
                  หลักการเต้นรําเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะ เทคนิคการ
เต้นรําพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้สอนกิจกรรมเข้าจังหวะ   
การเต้นรําแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ  และการลีลาศ เทคนิครูปแบบและ
กระบวนการสอน 
 
1182513 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี                                                                                                                       2(1-2-3) 

 Scout-Girl Guide Unit Leader   
                จุด มุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการของลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ       
กิจการขององค์การลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ
ลูกเสือวิสามัญ  เ ง่ือนลูกเสือ วินัย ความเป็นระเบียบ คําปฏิญาณ สัญญาณ ระบบหมู่               
การสวนสนาม แผนท่ีเข็มทิศ การเดินทางไกล  การชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพักแรม 
 
 

1181602 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน    2(2-0-4) 
 Personal and Community Health  

                ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพ
ชุมชน องค์ประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อ และความเข้าใจผิดเก่ียวกับสุขภาพ ปัญหา
สุขภาพในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 
1181607 เพศศึกษาและสุขภาพครอบครัว 2(2-0-4) 

 Sex Education and Family Health   
                การศึกษาเรื่องเพศ ท้ังทางด้านชีววิทยา สุขวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาการ
เปลี่ยนแปลง และสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางเพศ  การปฏิบัติเพ่ือรักษาสุขภาพของระบบ        
สืบพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปฏิบัติตนระหว่างเพศ การเลือกคู่ครอง ชีวิตครอบครัว  
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการสอนเพศศึกษา 
 
 



1182608 โครงการสุขภาพในโรงเรียน    2(2-0-4) 
 School Health Program  

                ความหมาย สุขภาพในโรงเรียน การศึกษาปัญหาสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อม       
ในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสําคัญของ              
การจัดบริหารและการประเมินผลโครงการ 
 
1183615 การสร้างเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Health Promotion  
                พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพ        
ท่ีเป็นปัญหาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย 
 
 
 

  -  วิชาการสอนวิชาเอกบังคับเรียน  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 
1184701 วิธีการสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5) 

 Physical Education Teaching  Methodology 1  
                นิยามและจุดมุ่งหมายหลักสูตรพลศึกษา  ศึกษาจุดประสงค์  เนื้อหา อัตราเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเอกสารหลักสูตร   
พลศึกษา  แบบและวิธีสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
การประเมินผลและการให้ระดับคะแนนวิชาพลศึกษา          
 
 

1184702 วิธีการสอนพลศึกษา 2 3(2-2-5) 
 Physical Education  Teaching  Methodology 2  

                เทคนิคการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ กลุ่ มสาระพลศึกษา จิตวิทยาการสอน     
พลศึกษา  สื่อการเรียน  การเตรียมการสอน  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  การสร้างเครื่องมือ
สําหรับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

  -  วิชาเอกเลือกเรียน  
1181207 กอล์ฟ    2(1-2-3) 

 Golf  
                ประวัติความเป็นมา สนามและอุปกรณ์การเล่น ประเภทของไม้ตี ทักษะเบื้องต้น  
การเล่น การจับไม้ การทรงตัว การตี การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทักษะการใช้เหล็กการใช้หัวไม้  
แซนเวดจ์  พัตเตอร์  การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาการแข่งขันตลอดจน       
การจัดการ เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนกอล์ฟ 
 
 
 
 
 
 



1181208 เปตอง    2(1-2-3) 
 Petanque  

                ประวัติความเป็นมา มารยาท ความปลอดภัย ทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง กติกาการ
เล่นและการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการเล่น การเป็นเจ้าหน้าท่ีและการตัดสิน การบํารุงรักษา     
การสร้างและดัดแปลงอุปกรณ์ตลอดจนการทําสนามเปตองหลักการสอนเทคนิครูปแบบ         
การสอนเปตอง 
 
 

1181211 เทนนิส 2(1-2-3) 
 Tennis  

                ประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์การเล่นเทนนิส มารยาทการเล่น 
ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะและเทคนิค
เบื้องต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูก การเสิร์ฟ วิธีการเล่นแบบต่าง ๆ  กติกา  
การแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่ การตัดสิน หลักวิธีการสอน เทคนิครูปแบบและ
กระบวนการสอนเทนนิส 
 
 
 

1181214 ไอกิโด 2(1-2-3) 
 Aikido  

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาทและความปลอดภัย ฝึกทักษะและเทคนิค
เบื้องต้น การเคลื่อนไหว จุดสําคัญในร่างกาย การตอบโต้ด้วยแบบต่าง ๆ การป้องกัน                   
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ กติกาการแข่งขัน หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอน 
 
 
 

1181215 เทควันโด 2(1-2-3) 
 Taekwondo  

       ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาทและความปลอดภัยของศิลปะการต่อสู้ 
ป้องกันตัวเทควันโด บทบัญญัติเทควันโด ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การฝึกร่างกาย อวัยวะของร่างกาย  
ท่ีใช้ต่อสู้ การใช้ส่วนของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การป้องกัน การต่อสู้ท่ายืนในการต่อสู้ 
กติกาการแข่งขันและการตัดสินกีฬาเทควันโดหลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอน 
 
 
 

1181219 มวยสากล 2(1-2-3) 
 Boxing  

                ประวัติความเป็นมาของมวยสากล ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาสนามและ
อุปกรณ์ ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ฝึกทักษะ
เบื้องต้นของมวยสากล การชกลักษณะต่าง ๆ ชั้นเชิงการชกและการป้องกัน หลักการและ            
วิธีการฝึก ความรู้เรื่องกติกาการแข่งขันท้ังสมัครเล่นและอาชีพ วิธีการตัดสิน หลักวิธีการสอน 
เทคนิครูปแบบและกระบวนการสอนมวยสากล 
 
 
 



1181231 แชร์บอล 2(1-2-3) 
 Chairball  

               ประวั ติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล มารยาท ความปลอดภัย               
การบํารุงรักษาอุปกรณ์ ทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่นทีม หลักการเล่น  แบบฝึกต่าง ๆ             
หน้า ท่ีตําแหน่งในการเล่น กฎกติกาการแข่งขัน ตลอดจนการเป็นผู้ตัดสิน และเจ้าหน้า ท่ี           
หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอนแชร์บอล 
 
 

1181232 แฮนด์บอล 2(1-2-3) 
 Handball  

               ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ ทักษะ 
เทคนิคและวิธีการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม รูปแบบการเล่นเป็นทีม กฎกติกาการแข่งขัน         
การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอนและการจัดการแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอล 
 
 

1181234 ฟุตซอล 2(1-2-3) 
 Futsal  

      ประวัติ ประโยชน์ มารยาทและความปลอดภัยของกีฬาฟุตซอล ตลอดจนการแข่งขันท่ี 
สําคัญ ๆ ในรายการต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติทักษะและกลวิธีในการเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การตัดสินและ
การจัดการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายการป้องกันและการปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บ หลักการสอน เทคนิคและกระบวนการสอนฟุตซอล 
 
1182237 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา                                           2(1-2-3) 

 Life Saving and Aquatic Safety Education  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181203  

                 ทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํ า  ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ํา             
ในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ช่วยการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การป้องกัน การกอดรัด  
การแก้ไขการกอดรัด  การพาผู้ป่วยเข้าสู่ฝั่ง  การนําผู้ป่วยข้ึนบนบก  การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา  ผู้
ได้รับอุบัติเหตุ  ทักษะการสอน  การจัดและบริหารสระว่ายน้ํา  การนําเอาความรู้ไปใช้           ใน
ชีวิตประจําวัน 
 
1182238 ฝึกด้วยน้ําหนัก                                            2(1-2-3) 

 Weight Training  
       ทักษะพ้ืนฐานการฝึกด้วยน้ําหนัก  หลักของการฝึกด้วยน้ําหนักและข้อกําหนด       
ในการออกกําลังกาย  การสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยน้ําหนักเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายเฉพาะ
กลุ่มบุคคล การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธ์   การสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน         
 
 
 



1182239 กายบริหาร                                          2(1-2-3) 
 Calisthenics  

                หลักการ ความมุ่งหมาย ความสําคัญ วิธีการของกายบริหาร แนวทาง ในการจัด
ดําเนินการกายบริหาร การพิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว การจัดระเบียบแถว
รูปแบบต่าง ๆ การเดินแถว (Parade) และการปรับรูปขบวน หรือแปรขบวนลักษณะต่าง ๆ 
 
1182301 การจัดการแข่งขันกีฬา                                                                                        2(1-2-3) 

 Sports Competition  
               แนวคิด หลักการ วิธีการ และข้ันตอนในการดํา เนินงานจัดการแข่งขันกีฬา           
แบบต่าง  ๆ การจัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องอํานวยความสะดวก รวมท้ังปัญหาท่ี เ กิด ข้ึนใน                
การจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับประเภทกีฬาชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 
1182302 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกรีฑา   2(1-2-3) 

 Coaching and Officiating in Athletics  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181201  

                 หลักการวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคในการฝึก การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล 
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเก่ียวข้องกับกรีฑา  หลักการคัดเลือกนักกรีฑา การจัดโปรแกรมในการฝึก    
การวางแผนการแข่ง ขัน การ เตรียมนัก กีฬาเ พ่ือการแข่ง ขัน การประเ มินผลนักกรีฑา               
หลักการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าท่ีทีม การเป็นผู้ตัดสิน จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกรีฑา 
 
 
 

1182303 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาว่ายน้ํา   2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Swimming  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181203  

                 บทบาทและหน้าท่ีของการเป็นผู้ฝึกสอน  เทคนิค  ทักษะ  ข้ันตอนการแข่งขัน
ความสามารถเฉพาะบุคคล  และการเล่นเป็นทีมในการแข่งขัน  การวิเคราะห์การฝึกทักษะ       การ   
ว่ายน้ํ าและการเข้าร่วมแข่งขัน  การฝึกโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาว่ายน้ํ า               
การวางแผนการแข่งขันและการจัดโปรแกรมการฝึก  การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงาน
เก่ียวกับกีฬาทางน้ํา 
 
 
 

1182304 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาแบดมินตัน   2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Badminton  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181212  

                 หลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ของกีฬา
แบดมินตัน  การจัดโปรแกรมในการฝึก  การคัดเลือกตัวนักกีฬา  การเตรียมทีมเพ่ือการแข่งขัน   
การจัดการแข่งขัน  การจัดแบ่งสายและการวางมือ  ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน 
 
 
 



1182305 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส  2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Table tennis  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181210  

                หลักการและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่       ของ
กีฬาเทเบิลเทนนิส  การจัดโปรแกรมในการฝึก  การคัดเลือกตัวนักกีฬา  การเตรียมทีมเพ่ือ  การ
แข่งขัน การจัดการแข่งขัน  การจัดแบ่งสายและการวางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬา           
เทเบิลเทนนิส 
 
1182306 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาฟุตบอล   2(1-2-3) 

 Coaching and Officiating in Football  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181224   

                  หลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิค  กลวิธีการเล่นเฉพาะตําแหน่ง การเล่นเป็นทีม  
บทบาทหน้าท่ีของผู้ฝึกกีฬาฟุตบอล  วิเคราะห์ทักษะความสามารถเฉพาะตําแหน่ง การเล่นทีมและ
การแข่งขัน กลวิธีการวางแผน การจัดโปรแกรมการฝึกและการจัดการแข่งขัน หลักวิทยาศาสตร์   
การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาในการฝึกกีฬาฟุตบอล  การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล 
 

1182307 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Basketball  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181225  

                 บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้ฝึกสอน  การปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  วิธีการฝึกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตําแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึก       
การวางแผนการเล่น  การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแข่งขัน  การจัดการแข่งขันและการจัดการสําหรับ
กีฬาบาสเกตบอล 
 
 

1182308 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Volleyball  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181226  

                 บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้ฝึกสอน  การปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  วิธีการฝึกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  การฝึกเฉพาะตําแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึก            
การวางแผนการเล่น  การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแข่งขัน  การจัดการแข่งขันและการจัดการสําหรับ
กีฬาวอลเลย์บอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1182309 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) 
 Coaching and Officiating in Takraw  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181227  

                 บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้ฝึกสอน  การปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  วิธีการฝึกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  การฝึกเฉพาะตําแหน่ง  การเล่นทีม  การจัดโปรแกรมการฝึกการ
วางแผนการเล่น  การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแข่งขัน  การจัดการแข่งขันและการจัดการสําหรับกีฬา
ตะกร้อ 
 
1182310 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าท่ีกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 

 Coaching and Officiating in Futsal  
 * ต้องผ่านในรายวิชา 1181234  

                 บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้ฝึกสอน การปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการฝึกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตําแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรม การฝึกการวาง
แผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสําหรับ         
กีฬาฟุตซอล 
 
1183109 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 2(2-0-4) 

 Innovation and Technology in Physical Education  
                ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี คุณค่าของสื่อการสอน 
ความสัมพันธ์ของสื่อในระบบการสอน วิธีการเลือก ดัดแปลง ผลิตใช้และเก็บนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การสํารวจแหล่งเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใช้ในการพลศึกษาท้ังการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 
 
1183112 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 

 Sports Sociology  
                ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทางสังคมวิทยากับการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา  ความต้องการ
ของสังคมในด้านการกีฬา ลักษณะของสถาบันต่าง ๆ ให้บริการ ปัญหาของการใช้บริการและ        
รับบริการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง 
 
 

1183114 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 
 Sport Psychology  
                จิตวิทยาเ พ่ือนํามาประยุกต์ในการเล่นกีฬา การเรียนการสอน การฝึกซ้อม             
การแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา   
อันเป็นผลทําให้ประสิทธิภาพการแข่งขันสูงข้ึน 
 
 



1183115 โภชนาการทางการกีฬา 2(2-0-4) 
 Sports Nutrition  
                อาหารชนิดต่าง  ๆ   ท่ีมีความสําคัญต่อการเล่นกีฬา  การแปรสภาพเป็นพลังงาน    
ในร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีกล้ามเนื้อ  ประโยชน์ท่ีได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ เม่ือเข้าสู่ร่างกาย
และปริมาณอาหารชนิดต่าง  ๆ   เพ่ือเสริมสร้างกําลังและความอดทน  ให้แก่นักกีฬาและบุคคล
ท่ัวไปในการท่ีจะทําให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง 
 

1181510 ลีลาศ                                                                             2(1-2-3) 
 Social Dances  
               ประวัติการลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาททางสังคมของการลีลาศ  
ประโยชน์ของการลีลาศ  การจัดงานลีลาศ  การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง  การจับคู่  การนํา  
การพา  และลวดลายในการเต้นรํา  จังหวะต่าง ๆ  
 

1181511 การเต้นรําพ้ืนเมืองของไทยและนานาชาติ                                                                                 2(1-2-3) 
 Thai and International Folk Dances  
                ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการเต้นรําพ้ืนเมืองของไทย และนานาชาติกิจกรรม
สร้างสรรค์ การเต้นรําพ้ืนเมือง วิธีการสอน อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการสอน 
กิจกรรมการเต้นรําพ้ืนเมืองของไทยและประเทศต่าง ๆ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นและประกอบเพลง
ท้ังเดี่ยวและกลุ่ม การจับคู่ จังหวะ รูปแบบและทิศทางการเต้นรํา  
 

1181512 แอโรบิคดานซ์                                                                                                                                       2(1-2-3) 
 Aerobic Dances  
                ประวัติ    ความหมาย   ประเภท    และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์  รวมท้ัง
อันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์  ลักษณะสําคัญของแอโรบิคดานซ์            
ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ประเภทต่าง   ๆ การคํานวณความหนักของงาน    
ในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์  การประยุกต์ ท่าทางเพ่ือประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ 
แต่ละประเภท  การเลือกเพลง   และเทคนิคต่าง  ๆ  ของการเป็นผู้นําแอโรบิคดานซ์ 
 

1182612 ยาและสารเสพติด 2(2-0-4) 
 Drugs and Narcotic  

                ประเภทของยา วิธีการใช้ยา คุณและโทษของการใช้ยา การติดยา การใช้ยาผิด          
การควบคุมยา พระราชบัญญัติยา ความหมายและชนิดของสารเสพติดโทษและอันตรายของสารเสพ
ติด สาเหตุท่ีทําให้ติดสารเสพติด ปัญหาและการแก้ไขสารเสพติดในประเทศไทย วิธีป้องกัน          
การใช้สารเสพติดในสถานท่ีให้การรักษาการติดสารเสพติด นโยบายเก่ียวกับสารเสพติดของ
หน่วยงานต่าง ๆหลักการจัดนิทรรศการเก่ียวกับสารเสพติด 
 
 
 
 
 



1182613 อาหารและยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Food and Drug for Daily Life  

                พระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป และเครื่องดื่ม                
พระราชบัญญัติยา  ยาสมุนไพร  ยาแผนโบราณ  ยาแผนปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของยา       
ในร่างกาย  ยาชุด  อันตรายจากการใช้ยา ข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพ่ือรักษาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 
 
 

1183614 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Exercise for Health  

       ความหมาย  ประโยชน์  ลักษณะ ประเภทของกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
หลักการออกกําลังกายเพ่ือสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การวางแผนการออกกําลังกาย         
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  
  

1184902 สัมมนาทางพลศึกษา    1(1-0-2) 
 Seminar in Physical Education  

                 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางพลศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 

1184903 ปัญหาพิเศษ    1(1-0-2) 
 Special Problems  

                 การศึกษาค้นคว้าทางพลศึกษาในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 

 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 

  
*หมายเหตุ  ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีท่ีมีรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 


