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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะพลศึกษา 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

  รหัสหลักสตูร  .................................................. 

  ช่ือหลักสตูร 

  ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา 

  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Education Program in Health Education and Physical  

      Education 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  

ช่ือเตม็ : การศึกษาบัณฑติ (สขุศึกษาและพลศึกษา) 

ช่ือย่อ : กศ.บ. (สขุศึกษาและพลศึกษา) 

ภาษาองักฤษ  

  ช่ือเตม็ : Bachelor of Education (Health Education and Physical Education) 

   ช่ือย่อ : B.Ed. (Health Education and Physical Education) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

 วิชาเอกสขุศึกษาและวิชาเอกพลศึกษา 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 158 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

        หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี            
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    5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

           หลักสตูรทางวิชาการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

            หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

 5.3  ภาษาทีใ่ช ้

          ใช้ภาษาไทย โดยเอกสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 

 5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยตรง   

 5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

     มีผลบังคับใช้กบันิสติปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

              เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม

คร้ังที่1/2562 เม่ือวันที่  15  เดือน มกราคม พ.ศ.2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2562  เม่ือวันที่  22  

เดือน มกราคม พ.ศ.2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 3/2562   

เม่ือวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา      

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสขุศึกษาและพลศึกษาส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การศึกษานอกระบบและการศึกษาพิเศษ 

8.2 นักวิจัยทางสขุศึกษาและพลศึกษา 

8.3 นักวิชาการทางสขุศึกษาและพลศึกษา 

8.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา และ/หรือสุขภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดั

บท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ. ดร.พันธสริิ ค าทูล พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2546 

ค.ม. (สขุศึกษา), 2552 

ค.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 2559 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ. ดร.นภัสวรรณ  

เจริญชัยภนิันท ์

วท.บ. (พลศึกษา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 2559 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ. ดร.ไพญาดา สงัขท์อง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ. ดร.ชาญกจิ ค าพวง วท.บ. (พลศึกษา), 2546 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2550 

ปร.ด. (การบริหารจัดการการกฬีาและ

ออกก าลังกาย), 2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.อนุศักดิ์ สคุง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดศิรณ ์แก้วคล้าย วท.บ. (พลศึกษา), 2550 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

      คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม”

ปัจจัยแห่งยุคน้ี คือ สติปัญญา เคร่ืองมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการ

ใช้ความรู้และใช้ปัญญาเพ่ือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้

ส าเร็จ สังคมน้ันจะเจริญล า้หน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศและจากการที่

รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์  4.0 น้ัน สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ

ต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านอินเทอร์เนต็ การสร้าง 

Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้

สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซ่ึงถือว่าเป็น

หน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่
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ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ๆ ซ่ึงทั้งสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกจิและสังคม 4.0 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง

พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิม

ปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญ ในการจัดการศึกษาจึง

จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

สังคม สามารถจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้ น โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นฐานใน 

การฝึกประสบการณ์ อกีทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการ

ประเมินค่า 

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เป็นพลวัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน

พัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้เกดิการปฏรูิปทางการศึกษาของประเทศขึ้น จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ท าให้มี

พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับเกิดขึ้นตามมาหลายประการ มีการก าหนดพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและและมาตรฐาน

การอุดมศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คือ1) เป็นผู้เรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึด

มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทกัษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถใน

การ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้

คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสนัติสขุ อย่างย่ังยืน

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สงัคม และประชาคม  

  นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัทศิทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติ พบว่า ประเดน็

ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏบัิติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนเพ่ือ

เติบโตอย่างมีคุณภาพ “ครู” เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา“คน” ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การผลิตครูที่มีคุณภาพจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประชากรในสงัคม และ

ช่วยช้ีน าสงัคมไปในทศิทางที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กบัคุณภาพของครู ด้วยเหตุน้ี

สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนา
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ประเทศ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ ต้องมีการพัฒนาการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการปฏรูิปทาง

การศึกษาที่เกิดข้ึนเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระ

ภูมิศาสตร์ในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปรับหลักสูตรคร้ังน้ี มุ่งเน้นการปรับเน้ือหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ นอกจากน้ี

ตามที่ครุสภาได้มีมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้าน คือ ด้านที่  1 ค่านิยมและ

คุณลักษณะความเป็นครู ด้านที่ 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ด้านที่ 3 การปฏบัิติงานในหน้าที่ครู และด้าน

ที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือก าหนดความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ และ แนว

ทางการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา อันจะน ามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่

วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซ่ึงสถาบันการศึกษา

ที่ผลิตบัณฑติทางการศึกษาจะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาชีพดังกล่าวอันจะ

เป็นหลักประกนัที่ดีต่อการศึกษาของชาติต่อไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

 จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการศึกษา 

จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ีการจัด

การศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกจิเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด

การศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

 ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง    

การพัฒนาประเทศน้ันต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทาง

การศึกษาฉบับแรกของชาติ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซ่ึง

ก าหนดรายละเอยีดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนด

ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 

12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัด

การศึกษา มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีการก าหนดสาระความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความ 

สัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 
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23 ในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏบัิติ

ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วน

สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ

เรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้

ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 

27 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

มาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้

ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 

 นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ข้ึนใหม่ที่เปล่ียนแปลงไป

จากเดิมมาก ซ่ึงมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ความรู้ในเน้ือหา การจัดการเรียนรู้  คุณลักษณะความเป็นครู 

และความสัมพันธ์ชุมชน รวมทั้งได้มีประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 

2562 ขึ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่

การปฏบัิติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑติ มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุ่งให้ปริญญาหรือ

คุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานเทยีบเคียงได้กบัมหาวิทยาลัยช้ันดี  

โดยมีเป้าหมายในการสรางสร้างหลักสตูรให้มีความทนัสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ

การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ 1) ฉบับน้ีจัดท าขึ้ นจาก

บทเรียนการผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจน

การระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดท า

หลักสตูรวิชาชีพครู (มคอ 1) น้ีอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่  1) แนวคิดของการจัดท าหลักสตูรวิชาชีพ

ครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเน้ือหา เน้นสมรรถนะการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนดโครงสร้างหลักสตูรมี

ความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการ

ของผู้เรียน 3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่

เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซ่ึงก าหนดข้ึน

ส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและ

สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน  4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทนัสมัยตามสากล มีการจัดการ

เรียนการสอนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล  5) การส่งเสริมการบริหาร

จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท  าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิต

วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) การ

ส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ

หลักสตูร  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายให้สถาบันผลิตครูปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

  ผลจากการประกาศนโยบายทางการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว จ าเป็นอย่างย่ิงที่สถาบันการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทนั เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
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ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครู

และปฏบัิติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

ให้มีความทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกจิ สามารถรองรับกบัการปฏรูิปทางการศึกษาที่เกดิข้ึนเพ่ือสามารถผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ เป็นไป

ตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตรา 52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี

ระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 

คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่

และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง    

เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน

และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจาก

นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ถึงความต้องการ ความคาดหวัง แนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาต่อไป ทางคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นวิชาเอกเด่ียวและเอกคู่เพ่ือการแข่งขัน รองรับความต้องการของสังคมและ

ผู้ใช้บัณฑิต ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อท าการ

ปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ได้น าหลักสูตรไปท าการตรวจสอบและวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผลจากการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ซ่ึง

ด าเนินการข้ึนเม่ือวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์และอภิปรายกลุ่มย่อยจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร และ

บุคคลากรอื่นที่มีสนใจเข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตร รวมจ านวน 50 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตร

เหน็ว่า หลักสตูรน่าสนใจ มีความกว้างขวางและครอบคลุม ทนัสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบัน 

ตอบสนองบริบทของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ ตลอดจนเช่ือมั่นในคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคผนวก ค และ ง) 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะใน

การบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จน

เกิดเป็นอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจ

ชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT 

(Information Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 

     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ออกไปเป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษาและ
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ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิและนโยบายการศึกษาระดับชาติ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับ

กับการปฏรูิปทางการศึกษาที่เกิดข้ึน เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่ม

ลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษาสนอง ตอบต่อเจตนารมณ์และ

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวมา และเป็นไปตามมาตรา 52 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การ

พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพ

ช้ันสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทาง

การศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่าง

ต่อเน่ือง คณะพลศึกษาจึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชน

และสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มศว ดังน้ัน คณะพลศึกษา จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสาน

เจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 นิสติเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรายวิชาเอกจากคณะ 

พลศึกษาและเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการในหมวดต่างๆดังน้ี 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติโดยความรับผิดชอบ 

ของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  

13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

- กลุ่มวิชาชีพครูจ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิตโดยความ

รับผิดชอบของคณะพลศึกษา 

13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก

ทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

 

      13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีรายวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก

บางส่วน เปิดสอนร่วมกบัหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา 

13.3 การบริหารจดัการ 

      การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการ

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ท าหน้าที่บริหาร
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จัดการหลักสูตรตามกระบวนการประกันคุณภาพของหลักสูตร ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบที่ส าคัญคือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ,      

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน, การประเมินผู้เรียน, ผลการด าเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  สขุภาพ คือ พ้ืนฐานส าคัญของชีวิตที่ม่ันคงและยั่งยืน 

     1.2 ความส าคญั 

ครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้าง

ความรู้ เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก  โดยการ

ให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพ่ือพร้อมเผชิญกับ

การเปล่ียนแปลงของสงัคมและโลก  

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้

และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

โรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท า กับคนใน

ชุมชน ในสังคม เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่าง

เตม็ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็น

บุคคลที่ส าคัญย่ิง ในการสร้างคน สร้างชาติ  โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ

ประเทศ หลักสูตรน้ีจ าเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนการศึกษาชาติ 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา เป็นหลักสตูรด้านสขุภาพที่มีเป้าหมาย

เพ่ือการด ารงสขุภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ให้ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ การผลิตครูสุขศึกษาและพลศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศใน

บทบาทเพ่ือการสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของการมีสขุภาพดี โดย 

สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติ

เกี่ยวกบัสขุภาพควบคู่ไปด้วยกนั 

พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กจิกรรมการเคล่ือนไหวการออกก าลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ

และกีฬาพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม และกีฬา

เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ

เพ่ือสขุภาพและกฬีา 

     1.3 วตัถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑติสาขาวิชาสขุศึกษาที่มีคุณลักษณะและความสามารถดังน้ี 

1. มีค่านิยมและคุณลักษณะของความเป็นครู มีความรู้ในศาสตร์การสอน สามารถปฏบัิติงาน

ในหน้าที่ครู ตลอดจนมีความสมัพันธอ์นัดีกบัผู้ปกครองและชุมชน 
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2. มีทักษะทางปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสร้างสขุภาพผู้เรียน ตลอดจนเพ่ือการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

1.มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา และอธิบายความรู้ในหลักการและทฤษฎีของ

เน้ือหาวิชาทางสขุศึกษาและพลศึกษา 

2.มีทกัษะการสอนสขุศึกษาและพลศึกษา 

3.สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางศึกษาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษา ในการ

จัดการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.สามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยและทฤษฎีทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบททางสงัคม 

5.สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

6.แสดงภาวะผู้น า มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสาการรับใช้สงัคม 

7.มีบุคลิกภาพดี และมีทกัษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1) แผนพัฒนาอาจารย ์

 

1) พัฒนาระบบการรับและแต่งตั้ ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2) พัฒนาระบบการบริหารอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

3) พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4) เพ่ิมอตัราร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสตูรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 

5) เ พ่ิมร้อยละของอาจารย์ประจ า

ห ลักสูตรที่ ด า ร งต า แห น่ งท า ง

วิชาการ 

6) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

7) เพ่ิมอัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร  

8) เ พ่ิมระดับความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสตูร (ตวับ่งชี้ที่ 4.1) 

2) คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร     

(ตวับ่งชี้ที่ 4.2) 

3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ตวับ่งชี้ที่ 4.3) 

2) แผนพัฒนาหลักสูตร  การ

เรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 

1) การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสตูร 

2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา      

สขุศึกษาและพลศึกษา 

1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัว

บ่งชี้ที่ 5.1) 

2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน (ตวับ่งชี้ที่ 5.2 

3) การประเมนิผู้เรียน (ตวับ่งชี้ที่ 5.3) 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3) การก าหนดผู้สอน 

4) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการ  

บูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้           

ต า ม ก ร อบม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

7) การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสติ 

8) การก ากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมนิหลักสตูร 

3) แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

1) พัฒนาระบบการด าเนินงานของ

ภาควิชาโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ใ ห้ มี สิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่

เ พียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

3) การปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                 

(ตวับ่งชี้ที่ 6.1) 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ข้อก าหนดต่างๆเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)  

   1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร) 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่จากสถานศึกษาที่ 

กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งน้ีโดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรสาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู  

4) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกบัวิชาชีพครู 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  นิสติที่เข้าศึกษาในหลักสตูรน้ีพบปัญหานิสติมีพ้ืนฐานด้านความรู้และทกัษะด้านวิชาการ ทกัษะ

ปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาลใจและความ

ตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพครูสขุศึกษาและพลศึกษา  

 2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) จัดกระบวนการหลักสตูรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครู และรายวิชาเอกสขุศึกษาและ 

พลศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูแก่นิสติเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจและความ 

ตระหนักรู้ในวิชาชีพครูสขุศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3) กจิกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือพัฒนาความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านวิชาการและทกัษะปฏบัิติการ 

เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูสขุศึกษาและพลศึกษา 
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     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 60 60 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ  สาขาวิชาสขุศึกษา

และพลศึกษา 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท/คน/

ปี x 60 จ านวนรับ) 

30,000 

x60 

30,000 

x120 

30,000 

x180 

30,000 

x240 

30,000 

x240 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 8,100,000 8,100,000 

 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรต่อคน 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ15,000 บาท) 
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2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน   

(ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 

180,000 360,000 540,000 810,000 810,000 

2. ค่าวัสดุ  

(วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 

144,000 288,000 432,000 648,000 648,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 270,000 540,000 810,000 1,215,000 1,215,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 216,000 432,000 648,000 972,000 972,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 180,000 360,000 540,000 810,000 810,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 144,000 288,000 432,000 648,000 648,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 72,000 144,000 216,000 324,000 324,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ ์ 96,300 192,600 288,900 433,350 433,350 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 216,000 432,000 648,000 972,000 972,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

57,000 114,000 171,000 256,500 256,500 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

54,000 108,000 162,000 243,000 243,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนิสติ (850 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 

51,000 102,000 153,000 229,500 229,500 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/

ภาคการศึกษา) 

39,000 78,000 117,000 175,500 175,500 

5. ค่าบ ารุงด้านการกฬีา (300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

18,000 36,000 54,000 81,000 81,000 

รวมรายจ่าย 1,737,300 3,474,600 5,211,900 7,817,850 7,817,850 

 

     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

           3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

              รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 158 หน่วยกิต 

           3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร   

รายละเอียดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 

                2.2.1 วิชาเอกสขุศึกษา 

                2.2.2 วิชาเอกพลศึกษา 

                    1) กลุ่มวิชาทฤษฎีทางพลศึกษา 

                    2) กลุ่มวิชากฬีาและกจิกรรม  

                    3) กลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสนิกฬีา จ านวนไม่น้อยกว่า 

 3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

122 หน่วยกิต 

40 หน่วยกติ 

           82 หน่วยกติ 

42 หน่วยกติ 

40 หน่วยกติ 

24 หน่วยกติ 

14 หน่วยกติ 

2 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า 158 หน่วยกติ 

 

  3.1.3 รายวิชา 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจาก

กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังน้ี  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

  1) วิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ  ดังน้ี 

  1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว   111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU 111  Thai for Communication 

  1.1.2 ภาษาองักฤษ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว   121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)   

SWU 121  English for Effective Communication 1  

  หรือ 
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มศว   123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication 1 

มศว   122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5)   

SWU 122  English for Effective Communication 2 

  หรือ 

มศว   124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124  English for International Communication 2 

  1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว   141  ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World 

  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ  

จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว   151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development 

มศว   161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society 

มศว   261  พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens 

 2. วิชาเลือก* ก าหนดให้เรียน 10 หน่วยกติ  จากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี 

 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า               

2 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไป 

มศว   241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

มศว   242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU 242  Mathematics in Daily Life 

มศว   243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243  Personal Financial Management 

มศว   244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU 244  Science for Better Life and Environment 

มศว   245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 245  Science, Technology and Society 

มศว   246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246  Healthy Lifestyle 

มศว   247  อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247  Food for Life 

มศว   248  พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248  Alternative Energy 
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มศว   341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341  Business in a Digital World 

 

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จาก

รายวิชาต่อไป 

มศว   251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU 251  Music and Human Spirit 

มศว   252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252  Aesthetics for Life 

มศว   253  สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253  Dialogue 

มศว   254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254  Art and Creativity 

มศว   255  ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255  Constitution For Living 

มศว   256  การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256  Reading for Life 

มศว   257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257  Literature for Intellectual Powers 

มศว   258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

มศว   262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

มศว   263  มนุษย์กบัสนัติภาพ  2(2-0-4) 

SWU 263  Human and Peace 

มศว   264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264  Human in Multicultural Society 

มศว   265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265  Economic Globalization 

มศว   266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266  Sufficiency Economy 

มศว   267  หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267  Principles of Modern Management 

มศว   268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย  2(1-2-3) 

SWU 268  Social Study by Research 

มศว   351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351  Personality Development 
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มศว   352  ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

มศว   353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

มศว   354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354  Creativity and Innovation 

มศว   355  พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355  Buddhism 

มศว   356  จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356  Social Psychology for Living 

มศว   357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability 

มศว   358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

มศว   361  มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361  SWU for Communities 

มศว   362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362  Local Wisdom 

มศว   363  สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363  Ethical Careers for Community 

มศว  364  กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว   131  ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

มศว   132  สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132  Personal Fitness 

มศว   133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health 

มศว   134  โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134  Yoga 

มศว   135  ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SWU 135  Swimming 

มศว   136  แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136  Badminton 

มศว   137  เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137  Tennis 
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มศว   138  กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU 138  Golf 

มศว   139  การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139  Weight Training 

หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 

เพ่ิมเติมตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต 

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  122  หน่วยกติ  ดังน้ี 

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน 40 หน่วยกติ ดังน้ี 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 

ED191 Practicum in Profession of Teaching  

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 1   2(0-5-1) 

ED291 Teaching Practicum 1 

    *บุรพวชิา ศษ191  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 
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ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

ศษ391  การปฎิบัติการสอน 2* 2(0-5-1) 

ED391 Teaching Practicum 2 

*บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 1 

ศษ491  การปฎิบัติการสอน 3                                                                          6(0-20-0) 

ED491 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 2 

 

       2.2 กลุ่มวิชาเอก ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 82 หน่วยกิต ดงันี้  

  2.2.1 กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา ก าหนดใหเ้รียน 42 หน่วยกิต ดงันี้  

สขก  101 

HEG 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

สขก  102 

HEG 102 

หลักการสขุศึกษาและการสร้างเสริมสขุภาพ  

Principles of Health Education and Health Promotion 

3(3-0-6) 

สขก  201 

HEG 201 

สขุภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน   

Personal Family and Community Health Care 

3(3-0-6) 

สขก  202 

HEG 202 

โรคและการป้องกนัโรค 

Disease and Disease Prevention 

3(3-0-6) 

สขก  203 

HEG 203 

สิ่งเสพติดศึกษา 

Addiction Education 

3(3-0-6) 

สขก  204 

HEG 204 

เพศศึกษา  

Sex Education 

3(3-0-6) 

สขก  205 

HEG 205 

อาหารและโภชนาการเพ่ือสขุภาพ 

Food and Nutrition for Health 

3(3-0-6) 

สขก  301 

HEG 301 

สวัสดิศึกษาและทกัษะชีวิต 

Safety Education and Life Skill 

3(2-2-5) 

สขก  302 

HEG 302 

การปฐมพยาบาลและการใช้ยา 

First Aid and Drugs Usage 

3(2-2-5) 

สขก  303 

HEG 303 

สขุภาพผู้บริโภค     

Consumer Health 

3(3-0-6) 

สขก  304 

HEG 304 

โครงการสขุภาพในโรงเรียนและชุมชน 

School  and Community Health Program 

3(2-2-5) 

สขก  305 

HEG 305 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุศึกษา  

Technology and Innovation for Health Education Learning 

Management 

3(2-2-5) 
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สขก  306 

HEG 306 

การจัดการเรียนรู้สขุศึกษา 

Health Education Learning Management 

3(2-2-5) 

สขก  401 

HEG 401 

สมัมนาสขุศึกษา    

Seminar in Health Education 

3(2-2-5) 

 

  2.2.3 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา ก าหนดใหเ้รียน 40 หน่วยกิต ดงันี้  

  1) กลุ่มวิชาทฤษฎีทางพลศึกษา จ านวน 24 หน่วยกติ 

พลก 101 

PEG 101 

ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

History and Philosophy of Physical Education 

3(3-0-6) 

พลก 102 

PEG 102 

ระบบการท างานของร่างกาย และวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 

Physiological and Kinesiology 

3(3-0-6) 

พลก 201 

PEG 201 

สมรรถภาพทางกาย 

Physical Fitness 

3(3-0-6) 

พลก 202  

PEG 202 

การส่งเสริมการออกก าลังกาย และการจัดการแข่งขันกฬีา 

Promotion of exercise and Sports Event Management 

3(3-0-6) 

พลก 301  

PEG 301 

การป้องกนั และการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็ทางกฬีา 

Prevention and first aid for sports injuries    

3(2-2-5) 

พลก 302 

PEG 302 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 

Innovation and Technology in Physical Education 

3(2-2-5) 

พลก 303 

PEG 303 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

Learning Management in Physical Education 

3(2-2-5) 

พลก 304 

PEG 304 

สมัมนาทางพลศึกษา     

Seminar in Physical Education 

3(2-2-5) 

  2) วิชากฬีาและกจิกรรม จ านวน 14 หน่วยกิต  

พลก 111 

PEG 111 

กระบ่ีกระบอง 

Sword and Pole Fighting 

2(1-2-3) 

พลก 112 

PEG 112 

กรีฑา 

Athletics 

2(1-2-3) 

พลก 211 

PEG 211 

เกมและกจิกรรมเข้าจังหวะ 

Games and Rhythmic Activities 

2(1-2-3) 

พลก 212 

PEG 212 

มวยไทย 

Muay thai  

2(1-2-3) 

พลก 213 

PEG 213 

บาสเกตบอล 

Basketball 

2(1-2-3) 

พลก 214 

PEG 214 

ตะกร้อ 

Takraw 

2(1-2-3) 
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พลก 215 

PEG 215 

วอลเลย์บอล 

Volleyball 

 

2(1-2-3) 

                3)  วิชาการฝึกและการตัดสนิกฬีา ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

ให้นิสติเลือกเรียนตามความสนใจของนิสติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

พลก 311 

PEG 311 

การฝึก และการตัดสนิกรีฑา 

Athletics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 312 

PEG 312 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแบดมินตัน 

Badminton Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 313 

PEG 313 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาบาสเกตบอล      

Basketball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 314  

PEG 314 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาวอลเลย์บอล 

Volleyball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 315 

PEG 315 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาว่ายน า้ 

Swimming Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 316 

PEG 316 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตบอล 

Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 317 

PEG 317 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตซอล 

Futsal Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 318 

PEG 318 

การฝึก และการตัดสนิกฬีายิมนาสติก 

Gymnastics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 319 

PEG 319 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทเบิลเทนนิส 

Table Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 320 

PEG 320 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาตะกร้อ 

Takraw Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 321 

PEG 321 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยไทย 

Muay thai Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 322 

PEG 322 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยสากล 

Boxing Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 323 

PEG 323 

การฝึก และการตัดสนิกฬีารักบ้ีฟุตบอล 

Rugby Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 324 

PEG 324 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทนนิส 

Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 325 

PEG 325 

การฝึก และการตัดสนิกฬีากอล์ฟ 

Golf Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

พลก 326 

PEG 326 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแฮนด์บอล 

Handball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 
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พลก 327 

PEG 327 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาคอร์ฟบอล 

Korfball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

 

 หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับการฝึกและการตัดสิน จะต้องผ่านการเรียนรายวิชา

ในกลุ่มวิชากฬีาและกจิกรรม เฉพาะชนิดกฬีาน้ันมาแล้ว 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  

   ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา กลุ่มวิชาเอก    

พลศึกษา และ/หรือนิส ิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิชาเลือกเสรี 

 วิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาชีพครู 

ศษ212   ลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED212   Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

ศษ311   จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED311   Social and Political Consciousness and Participation 

ศษ312   การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 

ED312   Negotiation and Consumer Culture   

ศษ313   งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 

ED313   Voluntary Work and Youth Activities 

ศษ321   การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED321   Local Curriculum Development 

ศษ332   การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 2(1-2-3) 

ED332   Non-formal and Informal Learning Management 

ศษ333   การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED333   Public Concern-Based Learning 

ศษ334   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED334   Learner Creativity Development  

ศษ335  การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED335   Secondary Education  

ศษ336  หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 

ED336   Principles of Vocational Education 

ศษ337  ภาพยนตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED337  Movies for Learning Development  

ศษ341    การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5) 

ED341   Guidance for Self-Esteem Development 

ศษ372   สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED372   Introduction to Statistics in Education 
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ศษ382   เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับครู   2(1-2-3) 

ED382   Educational Technology for Teachers 

ศษ383   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  

ED383   Occupations and Technology 

ศษ401  ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2(1-2-3) 

ED401  English for Professional Career 

ศษ431   การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED431   Development of Learning Resources and Learning Networks 

ศษ432  การศึกษาพิเศษ  2(1-2-3) 

ED432  Special Education 

ศษ433   นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน   2(1-2-3) 

ED433   Recreation in Schools and Community 

ศษ434  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2(1-2-3) 

ED434  Professional Learning Community 

ศษ441  การพัฒนากรอบคิดแบบเตบิโตส าหรับครู  3(2-2-5) 

ED441  Development of Growth Mindset for Teachers 

ศษ442  กลวิธกีารจูงใจในการเรียนรู้   3(2-2-5) 

ED442  Motivation Strategies for Learning 

ศษ461  การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิตอล  3(2-2-5) 

ED461  Modern Administration and Management in Digital Era 

ศษ471  การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2(1-2-3) 

ED471  Research for Learning Processes and Social Development 

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

ED481  Instructional Media Design and Development 

ศษ482  การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับเปล่ียน 3(2-2-5) 

ED482  Innovation Management and Disruption Administration 

  

 วิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาสุขศึกษา 

สขก402 

HEG402 

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ 

Health Related Physical Fitness 

3(2-2-5) 

สขก403 

HEG403 

สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

Mental  Health and  Health Counseling 

3(2-2-5) 

สขก404 

HEG404 

จิตวิทยาทางสุขศึกษา 

Psychology of  Health  

   3(3-0-6) 

สขก405 

HEG405 

ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพสขุศึกษา   

English for  Health Education Professional 

 

3(2-2-5) 
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สขก406 

HEG406 

การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

Research in Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

สขก407 

HEG407 

ทนัตสขุภาพ 

Dental Health 

3(2-2-5) 

สขก408 

HEG408 

 สขุภาพผู้สูงอายุ  

 Elderly Health 

3(3-0-6) 

สขก409 

HEG409 

การแนะแนวสขุภาพ 

Health Guidance   

3(2-2-5) 

สขก410 

HEG410 

วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพ่ือสขุภาพ 

Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health 

3(2-2-5) 

สขก411 

HEG411 

การบริหารงานสขุศึกษา 

 Health Education Administration 

3(3-0-6) 

สขก412 

HEG412 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ 

Learning Resources and Learning Networks Development 

3(2-2-5) 

สขก413 

HEG413 

ภาวะผู้น าสขุศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 Health Education Leadership and Partnership Network Promotion 

3(3-0-6) 

สขก414 

HEG414 

การสาธารณสขุและระบบสขุภาพของอาเซียน 

Public Health and Health systems of ASEAN 

3(3-0-6) 

สขก415 

HEG415 

พลวัตสุขภาพโลก 

Global Health 

3(3-0-6) 

สขก416 

HEG416 

การจัดการความรู้ทางสขุภาพ 

 Health Knowledge Management 

3(2-2-5) 

สขก 417 

HEG417 

การศึกษาอสิระทางสขุศึกษา 

Independent Study in  Health Education 

3(2-2-5) 

สขก418 

HEG418 

มรณศึกษา 

Death Education 

3(3-0-6) 

 

วิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาพลศึกษา 

พลก 401 

PEG 401 

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 

Motor Learning and Development 

3(1-2-3) 

พลก 402 

PEG 402 

กฬีา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  

Sport, Society and Culture in ASEAN Community 

  2(2-0-4) 

พลก 403 

PEG 403 

ลูกเสอื และยุวกาชาด 

Boy Scouts and The Youth Red Cross 

  2(1-2-3) 

 

พลก 404 

PEG 404 

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   

Measurement and Evaluation in Physical Education 

  3(3-0-6) 
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พลก 405 

PEG 405 

การวิจัยทางพลศึกษา 

Research in Physical Education 

  3(3-0-6) 

พลก 406 

PEG 406 

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 

Physical Education Administration in School 

  3(3-0-6) 

 

พลก 407 

PEG 407 

กจิกรรมค่ายพักแรม      

Camping Activities 

  2(1-2-3) 

พลก 408 

PEG 408 

จิตวิทยาการกฬีา 

Sports Psychology 

  2(2-0-4) 

พลก 409 

PEG 409 

พลศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ 

Adapted Physical Education 

  2(2-0-6) 

พลก 411 

PEG 411 

ฟุตบอล 

Football 

2(1-2-3) 

 

พลก 412 

PEG 412 

แบดมินตัน  

Badminton  

2(1-2-3) 

พลก 413 

PEG 413 

ยิมนาสติก 

Gymnastics  

2(1-2-3) 

พลก 414 

PEG 414 

เทนนิส  

Tennis   

2(1-2-3) 

พลก 415 

PEG 415 

ว่ายน า้ 

Swimming 

2(1-2-3) 

พลก 416 

PEG 416 

กอล์ฟ  

Golf  

2(1-2-3) 

พลก 417 

PEG 417 

จักรยาน  

Cycling  

2(1-2-3) 

พลก 418 

PEG 418 

รักบ้ีฟุตบอล 

Rugby Football 

2(1-2-3) 

พลก 419 

PEG 419 

ฟุตซอล 

Futsal 

2(1-2-3) 

พลก 420 

PEG 420 

แฮนด์บอล 

Handball 

2(1-2-3) 

พลก 421 

PEG 421 

ยูโด 

Judo 

2(1-2-3) 

พลก 422 

PEG 422 

เทควันโด 

Taekwondo 

2(1-2-3) 

พลก 423 

PEG 423 

มวยสากล  

Boxing  

2(1-2-3) 
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พลก 424 

PEG 424 

ไอคิโด 

Aikido 

2(1-2-3) 

พลก 425 

PEG 425 

เต้นร าพ้ืนเมือง 

Folk Dance 

2(1-2-3) 

พลก 426 

PEG 426 

กจิกรรมการละเล่นไทย 

Traditional Thai Games 

2(1-2-3) 

พลก 427 

PEG 427 

แอโรบิกแดนซ์  

Aerobic Dance  

2(1-2-3) 

พลก 428 

PEG 428 

โยคะ 

Yoga 

2(1-2-3) 

พลก 429 

PEG 429 

การฝึกด้วยน า้หนัก 

Weight Training 

2(1-2-3) 

พลก 430 

PEG 430 

เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis  

2(1-2-3) 

พลก 431 

PEG 431 

เปตอง 

Petanque 

2(1-2-3) 

พลก 432 

PEG 432 

ลีลาศ 

Social Dance 

2(1-2-3) 

พลก 433 

PEG 433  

คอร์ฟบอล 

Korfball 

2(1-2-3)  

พลก 434 

PEG 434 

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 

Life Saving and Water Safety 

2(1-2-3) 

 

*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นวิชาเลือกเสรี 
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ความหมายของรหสัวิชา 

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

 ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

 ED  : Education 

 เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

  0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

  1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

  2   หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสตูร 

                        3   หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้  

                        4   หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                              5   หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

                        6    หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการช้ันเรียน 

  7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

  8  หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  9  หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู  

 เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 

ความหมายของรหสัวิชากลุ่มวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา  

           สขก(HEG)  :     กลุ่มวิชาเอกสขุศึกษา (Health Eduucation Group) 

 เลขตัวที่หน่ึง  : ช้ันปีที่ควรเรียน 

       เลขตัวที่สองและสาม : ล าดับของวิชาในกลุ่มของวิชาเอกสขุศึกษา 

 

       พลก(PEG)  :     กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา (Physical Eduucation Group) 

       เลขตัวที่หน่ึง  : ช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวที่สองและสาม : ล าดับของวิชาในกลุ่มของวิชาเอกพลศึกษา  

              

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง   จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ความหมายของจ านวนหน่วยกติเช่น 3(3-0-6) 

 ตัวเลขนอกวงเลบ็  หมายถึง จ านวนหน่วยกติรวม 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 



32 

 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง   จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชาน้ัน 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ความหมายของจ านวนหน่วยกติเช่น 3(3-0-6) 

 ตัวเลขนอกวงเลบ็  หมายถึง จ านวนหน่วยกติรวม 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 1  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติต่อสปัดาห์ 

 ตัวเลขในวงเลบ็ตัวที่ 3  หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ชั้นปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป  10 นก วิชาการศึกษาทัว่ไป 9 นก 

วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก วิชาชีพครูบงัคบั  6 นก 

ศษ101  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู

ศษ111  คณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศกึษาและชุมชน 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

ศษ113 ปรัชญาการศกึษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับคร ู  

ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2(1-2-3)  

2(1-2-3)  

2(0-4-2)  

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์    

3 นก 

3(2-2-5) 

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก102 หลักการสขุศกึษาและการสร้างเสริมสขุภาพ  

3 นก 

3(3-0-6) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก101 ประวัติและปรัชญาพลศกึษา          

พลก111 กระบี่กระบอง         

5 นก 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก102 ระบบการท างานของร่างกายและวิทยาศาสตร์ 

การเคลื่อนไหว 

พลก112 กรีฑา 

5 นก 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

รวม 24 นก รวม 23 นก 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป 3 นก วิชาการศึกษาทัว่ไป 3 นก 

วิชาชีพครูบงัคบั 7 นก วิชาชีพครูบงัคบั 5 นก 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับคร ู 

ศษ231 การพัฒนาหลักสตูร 

ศษ291 การปฎิบตัิการสอน 1  

2(1-2-3)  

3(2-2-5)  

2(0-5-1) 

ศษ232 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ศษ251 การวดัและประเมินทางการศกึษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5)  

2(1-2-3) 

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก201 สขุภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

สขก202 โรคและการป้องกนัโรค 

6 นก 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก203 สิ่งเสพติดศกึษา 

สขก204 เพศศกึษา 

สขก205 อาหารและโภชนาการเพ่ือสขุภาพ 

9 นก 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก201 สมรรถภาพทางกาย 

พลก211 เกมและกจิกรรมเข้าจังหวะ 

พลก212 มวยไทย 

พลก213 บาสเกตบอล 

9 นก. 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก202 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และการจัดการ    

แข่งขันกฬีา 

พลก214 ตะกร้อ 

พลก215 วอลเลย์บอล  

7 นก. 

3(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

รวม       25 นก. รวม 24 นก. 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป 3 นก วิชาศึกษาทัว่ไป 2 นก 

วิชาชีพครูบงัคบั 4 นก วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก 

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาและการเรียนรู้  

ศษ391 การปฎิบตัิการสอน 2 

2(1-2-3) 

2(0-5-1)   

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครมูืออาชีพ 

ศษ361 การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศกึษา 

ศษ371 การวิจยัและนวัตกรรมการเรียนรู้    

2(1-2-3) 

2(1-2-3)  

2(1-2-3) 

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก301 สวัสดิศกึษาและทกัษะชีวติ 

สขก302 การปฐมพยาบาลและการใช้ยา 

สขก303 สขุภาพผู้บริโภค 

9 นก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก304 โครงการสขุภาพในโรงเรียนและชุมชน 

สขก305 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุศกึษา 

สขก306 การจัดการเรียนรู้สขุศกึษา 

9 นก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก301 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็

ทางกฬีา 

พลก302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศกึษา 

พลก321 การฝึกและการตัดสนิกรีฑา 

8 นก 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

2(1-2-3) 

วิชาเอกพลศึกษา 

พลก303 การจัดการเรียนรู้พลศกึษา 

พลก304 สมัมนาพลศกึษา 

6 นก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 24 นก รวม 23 นก 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2 

วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก วิชาเลือกเสรี 6 นก 

ศษ491 การปฎิบตัิการสอน 3 6(0-20-0) วิชาเอกสุขศึกษา 

สขก401 สมัมนาสขุศกึษา 

3 นก 

3(2-2-5) 

รวม 6 นก รวม 9 นก 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

     1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 1. วิชาบงัคบั  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

1.1.1 ภาษาไทย 

มศว  111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 3(3-0-6) 

SWU 111  Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ 

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 1.1.2 ภาษาองักฤษ 

มศว  121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

SWU 121  English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 หรือ 

มศว  123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1              3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึก

ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

 

มศว  122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

SWU 122  English for Effective Communication 2 

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

หรือ 
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มศว  124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                3(2-2-5) 

SWU 124  English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ ใ ช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติ

ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว  141  ชีวิตในโลกดิจิทลั       3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World 

  ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทกัษะการสบืค้น  

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายในโลกดิจิทลั

และแนวทางการป้องกนั การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ

รู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว  151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์              3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 

มศว  161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้               2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสงัคม ทั้งสงัคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบของ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
 

มศว  261  พลเมืองวิวัฒน์                 3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์ 

เกี่ยวกบัพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ

ของการยึดหลักสนัติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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2. วิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว  241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม               2(1-2-3) 

SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ

สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 

 

มศว  242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 

SWU 242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว  243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                3(3-0-6) 

SWU 243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผน

ลงทุน 

 

มศว  244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี               3(3-0-6) 

SWU 244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของ

การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทนั

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม     2(2-0-4) 

SWU 245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธคิีดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 
 

มศว  246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                  2(2-0-4) 

SWU 246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ 

สขุภาพ โรควิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธป้ีองกนัและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต

เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว  247  อาหารเพ่ือชีวิต                  2(1-2-3) 

SWU 247  Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสขุภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและ

การเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่

ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 

มศว 248  พลังงานทางเลือก                 2(2-0-4) 

SWU 248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน 

หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่าง

มีประสทิธภิาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

มศว  341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั                  2(1-2-3) 

SWU 341  Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบัิติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว  251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                  2(1-2-3) 

SWU 251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือ 

ในการเรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณา

การสู่สาธารณชน 

มศว  252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                 3(3-0-6) 

SWU 252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ สนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกบั 

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว  253  สนุทรียสนทนา                  2(1-2-3) 

SWU 253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบัิติของสนุทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ 

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สกึร่วมกนัผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
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มศว  254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                2(1-2-3) 

SWU 254  Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกดิความงามและ 

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

มศว  255  ธรรมนูญชีวิต                  2(1-2-3) 

SWU 255  Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม  

หลักการปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 
 

มศว  256  การอ่านเพ่ือชีวิต                  2(2-0-4) 

SWU 256  Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียนโดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มศว  257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม

สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 

มศว  258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                 2(2-0-4) 

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา

และเน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภท

ต่างๆ 
 

มศว  262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม                2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก 

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
 

มศว  263  มนุษย์กบัสนัติภาพ                  2(2-0-4) 

SWU 263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสนัติภาพ หลักสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของ

ผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 
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มศว  264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                2(2-0-4) 

SWU 264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสงัคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน 

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

มศว  265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                 3(3-0-6) 

SWU 265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศที่มีอทิธพิลต่อ 

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

มศว  266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                 2(2-0-4) 

SWU 266  Sufficiency Economy 

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การ

วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 

มศว  267  หลักการจัดการสมัยใหม่                 2(2-0-4) 

SWU 267  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการ 

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคม

อย่างย่ังยืน 
 

มศว  268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย              2(1-2-3) 

SWU 268  Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย 

การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 

มศว  351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(2-2-5) 

SWU 351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
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มศว  352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                 3(3-0-6) 

SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว  353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม     3(3-0-6) 

SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้  

ความส าคัญของวิธคีิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิด

อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 

มศว  354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม              3(2-2-5) 

SWU 354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกีารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน 

 

มศว  355  พุทธธรรม                   3(3-0-6) 

SWU 355  Buddhism 

ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนา

แนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 
 

มศว  356  จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                 2(2-0-4) 

SWU 356  Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสงัคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม 

มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม

และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 
  

มศว  357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม     2(2-0-4) 

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์ 

สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว  358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม              2(1-2-3) 

SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกจิกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 
 

มศว  361  มศว เพ่ือชุมชน                  3(1-4-4) 

SWU 361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธกีารและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

มศว  362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น                  2(1-2-3) 

SWU 362  Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสมัพันธข์องภมูิปัญญาท้องถิ่นกบัการด ารงชีวิตและ 

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มศว  363  สมัมาชีพชุมชน                   2(1-2-3) 

SWU 363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่

เข้มแขง็และยั่งยืน 
 

มศว  364  กจิการเพ่ือสงัคม        2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ 

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกจิการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว  131  ลีลาศ                   1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง 

กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 
 

  



42 

 

มศว  132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                  1(0-2-1) 

SWU 132  Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 

มศว  133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                  1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health 

หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ 

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 
 

มศว  134  โยคะ                   1(0-2-1) 

SWU 134  Yoga 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ 

ความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว  135  ว่ายน า้                    1(0-2-1) 

SWU 135  Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ทา่ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ 

ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 
 

มศว  136  แบดมินตัน                   1(0-2-1) 

SWU 136  Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก  

การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัย

ในการเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว  137  เทนนิส                    1(0-2-1) 

SWU 137  Tennis 

เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธกีารเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 
 

มศว  138  กอล์ฟ                    1(0-2-1) 

SWU 138  Golf 

ความเป็นมาของกฬีากอล์ฟ ทกัษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 

การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 
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มศว  139  การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                 1(0-2-1) 

SWU 139  Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 

และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษา

เทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดใหเ้รียน 40 หน่วยกิต ดงันี้  

 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

  ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การ

พูด และการเขียน เพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความ

คิดเหน็ น าเสนองาน และรายงานเร่ืองราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

  ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรัก 

ความศรัทธา และความภมูิใจในวิชาชีพครู การมีจิตส านึก จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค่านิยมประชาธิปไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การ

เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงจิตส านึกทางจริยธรรม 

บทบาทของครูในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานและท าโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ

พัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้ดุลยพินิจที่

ดีในการตรวจสอบข้อมูล ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน พร้อมทั้งสะท้อนผลข้อมูล เพ่ือสร้างแรง

บันดาลใจและทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

  ศึกษา วิเคราะห์ความสมัพันธแ์ละการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ มีปัญญารู้คิดและเข้าถึงบริบทของ

ชุมชน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่มี

ความสมัพันธเ์ช่ือมโยงโรงเรียน บ้านและชุมชน 
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ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

 ศึกษาปรัชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามบริบท

ของสังคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงคุณค่าและความจ าเป็นของครูที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละ

ยุคสมัย ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสังคมไทย โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง วิทยาลัยวิชาการ

ศึกษา โรงเรียนสาธิตต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อุดมการณ์และรูปแบบการจัดการศึกษาและ

การผลิตครู ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้น าแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษา

สมัยใหม่และพุทธปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือ

สะท้อนสงัคมและปรัชญาการศึกษาของประเทศไทย 

 

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยา

การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ 

สุขภาพจิตและการปรับตัว การให้ค าปรึกษา การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี ฝึก

ปฏิบัติการประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล   การบริหาร การจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 

ED191 Practicum in Profession of Teaching  

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับ

สถานศึกษา ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏบัิติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การ

บริหารจัดการในสถานศึกษา บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน 

ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครู

ในการท างานร่วมกบับุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสงัคม  ศึกษา สงัเกตการณ์การสอนของครูในช้ันเรียน

ในระดับต่างๆ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  การบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและ

จิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สงัเกตและ

วิเคราะห์พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 

ศึกษางานสนับสนุนอื่นๆ และการปฏบัิติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้การช้ีแนะของ

อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและ

องค์ความรู้ทางการศึกษาน ามาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสังเกต และการ

สมัมนาทางการศึกษา 
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ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครู การรู้เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับ

ผู้เรียน การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาส

ต่างๆ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา 

การเขียนเชิงวิชาการ การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยค านึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม และ

ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึน 

 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ระดับชาติ ระดับ

สถานศึกษา และระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติดีเลิศ พัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบับริบททางวัฒนธรรม สงัคม 

ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึกปฏบัิติการออกแบบหลักสตูรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียน 

การน าหลักสตูรไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้  การประเมินและหาประสทิธภิาพของหลักสตูร 

 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกออกแบบ น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติใน

ช้ันเรียน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมการ

พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น การสร้างบรรยากาศ 

การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการช้ันเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม

จริยธรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนใน

สถานการณ์จ าลอง 

 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

 ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดประเมิน

การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้  เคร่ืองมือวัด

ประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ

เรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพ่ือวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน 

และเพ่ือตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และน าผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

และระดับช้ันเรียนไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้  แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณา

การควบคู่กบัการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเคร่ืองมือส าหรับ

ใช้ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้  

 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 1*   2(0-5-1) 

ED291 Teaching Practicum 1 

    *บุรพวชิา ศษ191  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 ฝึกปฏบัิติการสอนและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานผลิตสื่อการ

เรียนรู้  และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้   ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และ

พัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

เช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสงัเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผล

การปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 

 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เน้ือหา 

ศิลป์ ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการรู้ในสถานการณ์จริง น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชน

แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏบัิติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณา

การเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกบัจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รอบรู้ มีทกัษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ฝึกปฏบัิติการจัดการเรียนรู้และอภิปราย

สะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้  

 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการ

และแนวปฏบัิติเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพ การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  การน าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการ

และการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบัิติ วิเคราะห์และ

ออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้    2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและ

หลักการวิจัย การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบ

การวิจัย ที่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนใน

ระดับบุคคลและช้ันเรียน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏบัิติการสร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ 

 

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม พลเมืองดิจิทลั เลือกใช้สื่อ

และเทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ     ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏบัิติการ

ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เทา่ทนัสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการ

ลอกเลียนผลงาน 

 

ศษ391  การปฎิบัติการสอน 2*      2(0-5-1) 

ED391 Teaching Practicum 2 

      *บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 1 

 ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 

ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร 

ศิลป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่

รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง การสงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและ

สะท้อนผลการปฏบัิติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏบัิติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 
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ศษ491  การปฎิบัติการสอน 3 6(0-20-0) 

ED491 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 2 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ

เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท าวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ใน

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทกัษะต่อการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้

เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

 2.2 วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา  ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า 82 หน่วยกิต ดงันี้  

  2.2.1 วิชาเอกสุขศึกษา จ านวน 42 หน่วยกิต 

สขก101 

HEG101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

               ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการร่างกายมนุษย์ เรียนรู้ลักษณะโครงสร้าง หน้าที่การ

ท างานและความสมัพันธร์ะบบต่างๆในร่างกาย ระบบเซลล์และเน้ือเยื่อ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก 

ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบ

ภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

รวมถึงการปฏบัิติตนเพ่ือให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 

สขก102 

HEG102 

หลักการสขุศึกษาและการสร้างเสริมสขุภาพ 

Principles of Health Education and Health Promotion 

3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิด หลักการทางสาธารณสุข สุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ   

ตลอดจนทฤษฎีทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทางด้านสาธารณสุข รวมถึงหลักการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพที่เช่ือมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนศึกษางานสุขศึกษา

และการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในสถานศึกษา สถานพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน นอกจากน้ียัง

รวมถึงการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกบัความรอบรู้ทางด้านสขุภาพเพ่ือการมีพฤติกรรมสขุภาพที่ดี 

 

สขก201   สขุภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน                                                   3(3-0-6) 

HEG201  Personal Family and Community Health Care  

               ศึกษาหลักการส าคัญในการดูแลสขุภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการของสขุภาวะ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริม

สุขภาพทางกาย สุขภาพจิต และสุขภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมิน

สขุภาพ การสร้างค่านิยมทางสขุภาพ รวมถึงการเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สงัคมสงูวัย และการดูแลผู้สงูอายุ 
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สขก201   โรคและการป้องกนัโรค                                                                       3(3-0-6) 

HEG201  Disease and Disease Prevention  

              ศึกษาประเภทและลักษณะของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค 

อาการของโรค การระบาดของโรค การป้องกนัโรค และการควบคุมโรค รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางสขุภาพที่ท  า

ให้เกดิโรค 

 

สขก203    สิ่งเสพติดศึกษา                                                                               3(3-0-6) 

HEG203   Addiction Education  

               ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด  สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติด  

วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ

ปฏบัิติตนเพ่ือความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเล่ียงสารเสพติด การวางแผนการด าเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ใช้สารเสพติด การวิเคราะห์จัดท าโครงการเพ่ือป้องกัน

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

สขก204    เพศศึกษา                                                                                    3(3-0-6) 

HEG204   Sex Education  

     ศึกษาความหมายของเพศ เพศวิถี และเพศศึกษา การเรียนรู้เร่ืองเพศ  ความเช่ือในเร่ืองเพศ 

พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขปฏบัิติทางเพศ การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพศ 

การจัดการด้านอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ การเลือกคู่ครอง การเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตและ

ครอบครัว การวางแผนครอบครัว การต้ังครรภ์ที่มีคุณภาพ งานอนามัยแม่และเดก็หลังคลอด รวมถึง

การศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาเร่ืองเพศในสังคมและชุมชน โดยเฉพาะปัญหาทางเพศใน

วัยรุ่น การป้องกนัการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทกัษะการป้องกนัตนเองจากภัยทางเพศ ตลอดจนแนวทาง

การจัดการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษา และวิธกีารแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 

 

สขก205    อาหารและโภชนาการเพ่ือสขุภาพ                                            3(3-0-6) 

HEG205    Food and Nutrition for Health   

     ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางอาหารและโภชนาการที่มีผลสุขภาพ  การวิเคราะห์

สารอาหาร  การประเมินภาวะโภชนาการ  การบริโภคตามความจ าเป็นต้องการของบุคคลประกอบด้วย

เร่ือง อาหารกับพัฒนาการตามวัย อาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคและการป้องกันโรค อาหารและผลิตภัณฑ์

อาหารสขุภาพ รวมถึงบูรณาการหลักพฤติกรรมศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์ในจัดการปัญหาโภชนาการ 

 

สขก301   สวัสดิศึกษาและทกัษะชีวิต                                                                   3(2-2-5) 

HEG301  Safety Education and Life Skill  

     ศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสขุภาพ อุบัติเหตุ การใช้ความรุนแรง 

ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมทกัษะความปลอดภัยในชีวิต การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง

ต่างๆ การใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง หลักการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 
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ความปลอดภัยจากการจราจรและภัยธรรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงแนวทาง

การป้องกนัปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา การจัดการความรุนแรงของมนุษย์ 

 

สขก302   การปฐมพยาบาลและการใช้ยา                                                               3(2-2-5)    

HEG302  First Aid and Drugs Uasge 

              ศึกษาหลักการปฐมพยาบาลผู้บาดเจบ็และผู้ป่วยก่อนน าส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล การประเมิน

ภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉิน การเจบ็ป่วยฉุกเฉินกรณีต่างๆ ภาวะชอ็ก สารพิษ การมีเลือดออก บาดแผลและการ

ท าแผล การพันผ้า การดาม การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพ หลักการใช้ยา การใช้ยาเพ่ือการ

รักษา เพ่ือควบคุมหรือบรรเทาอาการ และเพ่ือการป้องกันโรค ประเภทของยา ประโยชน์ของยา และ

อนัตรายจากการใช้ยา 

 

สขก303    สขุภาพผู้บริโภค                                                                        3(3-0-6) 

HEG303   Consumer Health     

      ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้บริการอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า 

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑแ์ละการใช้บริการที่มีผลต่อสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

สขก304    โครงการสขุภาพในโรงเรียนและชุมชน                                                     3(2-2-5) 

HEG304   School  and Community Health Program 

      ศึกษาและฝึกทกัษะงานบริการสุขภาพในโรงเรียน การประเมินภาวะสุขภาพผู้เรียนและจัดท า

ระบบบันทึกสุขภาพ การบริหารจัดการห้องพยาบาล การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค โครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ การประเมินสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนและชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ด าเนินการจัดโครงการ        

สขุศึกษาและโครงการสขุภาพในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนการประเมินผลโครงการ 

 

สขก305    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุศึกษา                                   3(2-2-5) 

HEG305   Technology and Innovation for Health Education Learning Management 

      ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  อิทธิพล

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการต่อพฤติกรรมสุขภาพ  รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสขุภาพ 

การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนปฏบัิติการพัฒนาสื่อ

และนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทางสขุภาพ 

 

สขก306     การจัดการเรียนรู้สขุศึกษา                                                                  3(2-2-5) 

HEG306    Health Education Learning Management  

                ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ศึกษาและวิเคราะห์

หลักสูตรสุขศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การออกแบบกิจกรรมและการวางแผนการจัดการ
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เรียนรู้สขุศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุศึกษา 

การฝึกทกัษะการจัดการเรียนรู้สขุศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

สขก401    สมัมนาสขุศึกษา                                                                               3(2-2-5) 

HEG401   Seminar in Health Education 

               ศึกษาและฝึกปฏบัิติตามหลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิพากษ์ และการอภิปรายองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและสุขภาพ การบูรณาการความรู้ในการจัดการปัญหาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมสขุภาพ 

 

2.2.2 วิชาเอกพลศึกษา ก าหนดใหเ้รียน จ านวน 40 หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาทฤษฎีทางพลศึกษา จ านวน 24 หน่วยกติ 

พลก 101 

PEG 101 

ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

History and Philosophy of Physical Education 

3(3-0-6) 

                ศึกษาความหมาย ประวัติ และปรัชญาทางพลศึกษา โอลิมปิกศึกษา จริยธรรมทาง        

พลศึกษาและกีฬา เป้าหมายของพลศึกษาในสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนรู้พลศึกษา 

 

พลก 102 

PEG 102 

ระบบการท างานของร่างกาย และวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว

Physiological and Kinesiology 

3(3-0-6) 

                ศึกษากายวิภาค และระบบการท างานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกาย  

หลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวร่างกาย ทฤษฎีการเรียนรู้กลไกการเคล่ือนไหว การพัฒนาประสทิธภิาพ

การเคล่ือนไหวร่างกาย การออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกฬีา 

 

พลก 201 

PEG 201 

สมรรถภาพทางกาย 

Physical Fitness 

3(3-0-6) 

                ศึกษาความหมาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพ่ือสขุภาพและสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

กระบวนการทดสอบ เคร่ืองมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวิเคราะห์และการแปลผลการทดสอบ

สมรรถภาพ การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

พลก 202  

PEG 202 

การส่งเสริมการออกก าลังกาย และการจัดการแข่งขันกฬีา  

Promotion of exercise and Sports Event Management   

3(3-0-6) 

                ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการส่งเสริมการออกก าลังกายและการจัดการแข่งขันกีฬา การ

ออกแบบและการบริหารจัดการโครงการกจิกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย การจัดโครงการแข่งขันกีฬา

ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งกฬีาภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน 
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พลก 301 

PEG 301 

การป้องกนั และการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็ทางกฬีา 

Prevention and first aid for sports injuries 

3(2-2-5) 

               ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์การกีฬา ชนิดของ

อันตรายสาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา การป้องกันการ

บาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาลและหลักการบ าบัดการบาดเจ็บ การใช้กายภาพบ าบัดหลังการ

บาดเจบ็ ฝึกปฏบัิติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การเสริมสร้างและการฟ้ืนฟูหลังการบาดเจบ็ 

 

พลก 302 

PEG 302 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 

Innovation and Technology in Physical Education 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการ แนวคิด การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกและ

อุปกรณ์การสอนทางพลศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เรียนรู้การบูรณาการ การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างง่ายไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อบริบทในการจัดการเรียนรู้ 

และวิเคราะห์และศึกษาผลของการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษาไปใช้ 

 

พลก 303 

PEG 303 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

Learning Management in Physical Education 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษาตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การสงัเกตการ

สอน การใช้สื่อและอุปกรณ์ทางพลศึกษา การฝึกปฏบัิติการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในสถานการณ์จ าลอง 

 

พลก 304 

PEG 304 

สมัมนาทางพลศึกษา 

Seminar in Physical Education 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการความรู้เกี่ยวกบัแนวคิดทฤษฎี

และหลักการทางพลศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของพลศึกษาใน

สถานศึกษา และการศึกษางานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการจัดสมัมนาอย่างมีวิสยัทศัน์

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 

 

  2) กลุ่มวิชากฬีาและกจิกรรม จ านวน 14 หน่วยกติ  

พลก 111 

PEG 111 

กระบ่ีกระบอง 

Sword and Pole Fighting 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และคุณค่าของกระบ่ีกระบอง ทกัษะกระบ่ีกระบอง 

หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง การเกบ็รักษาอุปกรณ์ การป้องกันการ

บาดเจบ็ และความปลอดภัยในการเล่นกระบ่ีกระบอง 
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พลก 112 

PEG 112 

กรีฑา 

Athletics 

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา การฝึกทักษะเทคนิคของกรีฑาในประเภทลู่และประเภทลาน การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท วิธีการแข่งขันประเภทต่างๆ และการเกบ็รักษา

อุปกรณ์ กติกา มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 

  

พลก 211 

PEG 211 

เกมและกจิกรรมเข้าจังหวะ 

Games and Rhythmic Activities 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์คุณค่าของเกมและกจิกรรมเข้าจังหวะ ประเภทของเกมและ

กิจกรรมเข้าจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยเกมและกิจกรรมเข้าจังหวะ ทักษะการ

เคล่ือนไหวเบ้ืองต้น ทกัษะผู้น าและผู้ตาม การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยใน

กจิกรรมเกมและกจิกรรมเข้าจังหวะ 

 

พลก 212 

PEG 212 

มวยไทย 

Muay thai 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา และกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทย ทกัษะทางกีฬามวยไทย หลักการ

ฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยไทย การป้องกันการบาดเจบ็และความ

ปลอดภัยในกฬีามวยไทย 

                

พลก 213 

PEG 213 

บาสเกตบอล 

Basketball 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์  การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล   

          

พลก 214 

PEG 214 

ตะกร้อ 

Takraw 

2(1-2-3) 

 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาตะกร้อ 

                 

พลก 215 

PEG 215 

วอลเลย์บอล 

Volleyball 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล 
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                3)  วิชาการฝึกและการตัดสนิกฬีา ก าหนดให้เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

ให้นิสติเลือกเรียนตามความสนใจของนิสติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

 

พลก 311 

PEG 311 

การฝึก และการตัดสนิกรีฑา 

Athletics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากรีฑา ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬากรีฑา กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกรีฑา กฎ กติกา กีฬากรีฑา รูปแบบ

และวิธีการจัดการแข่งขันกฬีากรีฑา ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการ

แข่งขันกฬีากรีฑา ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีากรีฑา 

 

พลก 312 

PEG 312 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแบดมินตัน 

Badminton Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิ เทคนิคการฝึกกฬีาแบดมินตัน กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกแบดมินตัน กฎ กติกา กีฬา

แบดมินตัน รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน           

ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีาแบดมินตัน 

พลก 313 

PEG 313 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาบาสเกตบอล      

Basketball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาบาสเกตบอล กลไกและ

เทคนิคการด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกบาสเกตบอล กฎ กติกา 

กีฬาบาสเกตบอล รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนผู้

ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน      

ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีาบาสเกตบอล 

พลก 314  

PEG 314 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาวอลเลย์บอล 

Volleyball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล กลไกและ

เทคนิคการด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกวอลเลย์บอล กฎ กติกา 

กีฬาวอลเลย์บอล รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน        
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ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ            

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล 

พลก 315 

PEG 315 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาว่ายน า้ 

Swimming Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน า้ ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาว่ายน ้า กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสนิ การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกว่ายน า้ กฎ กติกา กฬีาว่ายน า้ รูปแบบ

และวิธกีารจัดการแข่งขันกฬีาว่ายน า้ ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการ

แข่งขันกฬีาว่ายน า้ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีาว่ายน า้ 

พลก 316 

PEG 316 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตบอล 

Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิกฬีาฟุตบอล ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาฟุตบอล กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกฟุตบอล กฎ กติกา กีฬาฟุตบอล 

รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค

และผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตบอล 

พลก 317 

PEG 317 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาฟุตซอล 

Futsal Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิกฬีาฟุตซอล ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาฟุตซอล กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกฟุตซอล กฎ กติกา กีฬาฟุตซอล 

รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค

และผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ

แข่งขันกฬีาฟุตซอล 

พลก 318 

PEG 318 

การฝึก และการตัดสนิกฬีายิมนาสติก 

Gymnastics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติก 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิ เทคนิคการฝึกกีฬายิมนาสติก กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกยิมนาสติก กฎ กติกา กีฬา

ยิมนาสติก รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
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เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน

และการจัดการแข่งขันกฬีายิมนาสติก 

พลก 319 

PEG 319 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทเบิลเทนนิส 

Table Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส กลไกและ

เทคนิคการด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกเทเบิลเทนนิส กฎ กติกา 

กีฬาเทเบิลเทนนิส รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้

ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้

ฝึกสอน ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีาเทเบิลเทนนิส 

พลก 320 

PEG 320 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาตะกร้อ 

Takraw Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกฬีาตะกร้อ ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาตะกร้อ กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกตะกร้อ กฎ กติกา กีฬาตะกร้อ 

รูปแบบและวิธกีารจัดการแข่งขันกฬีาตะกร้อ ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและ

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขัน

กฬีาตะกร้อ 

พลก 321 

PEG 321 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยไทย 

Muay thai Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยไทย 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬามวยไทย กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกมวยไทย กฎ กติกา กีฬามวยไทย 

รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค

และผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ

แข่งขันกฬีามวยไทย 

พลก 322 

PEG 322 

การฝึก และการตัดสนิกฬีามวยสากล 

Boxing Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยสากล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬามวยสากล กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกมวยสากล กฎ กติกา กีฬามวย
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สากล รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่

เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการ

จัดการแข่งขันกฬีามวยสากล 

พลก 323 

PEG 323 

การฝึก และการตัดสนิกฬีารักบ้ีฟุตบอล 

Rugby Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬารักบ้ีฟุตบอล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬารักบ้ีฟุตบอล กลไกและ

เทคนิคการด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกรักบ้ีฟุตบอล กฎ กติกา 

กีฬารักบ้ีฟุตบอล รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬารักบ้ีฟุตบอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนผู้

ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬารักบ้ีฟุตบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน 

ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีารักบ้ีฟุตบอล 

พลก 324 

PEG 324 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาเทนนิส 

Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกฬีาเทนนิส ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬาเทนนิส กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกเทนนิส กฎ กติกา กีฬาเทนนิส 

รูปแบบและวิธกีารจัดการแข่งขันกฬีาเทนนิส ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและ

ผู้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขัน

กฬีาเทนนิส 

พลก 325 

PEG 325 

การฝึก และการตัดสนิกฬีากอล์ฟ 

Golf Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ปรัชญา

และหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึกกีฬากอล์ฟ กลไกและเทคนิคการ

ด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกอล์ฟ กฎ กติกา กีฬากอล์ฟ รูปแบบ

และวิธกีารจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการ

แข่งขันกฬีากอล์ฟ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิและการจัดการแข่งขันกฬีากอล์ฟ 

พลก 326 

PEG 326 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาแฮนด์บอล 

Handball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิ เทคนิคการฝึกกฬีาแฮนด์บอล กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกแฮนด์บอล กฎ กติกา กีฬา
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แฮนด์บอล รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน

และการจัดการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล 

พลก 327 

PEG 327 

การฝึก และการตัดสนิกฬีาคอร์ฟบอล 

Korfball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

                ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอล 

ปรัชญาและหลักการของการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสนิ เทคนิคการฝึกกฬีาคอร์ฟบอล กลไกและเทคนิค

การด าเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึกคอร์ฟบอล กฎ กติกา กีฬากอล์ฟ 

รูปแบบและวิธกีารจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ฝึกปฏบัิติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสนิ เจ้าหน้าที่เทคนิค

และผู้จัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ

แข่งขนักฬีาคอร์ฟบอล 

หมายเหตุ ผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับการฝึกและการตัดสนิ จะต้องผ่านการเรียนรายวิชาใน

กลุ่มวิชากฬีาและกจิกรรม เฉพาะชนิดกฬีาน้ันมาแล้ว 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

  3.1 กลุ่มวิชาชีพครู  

ศษ212   ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED212   Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities 

   ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและทกัษะของครูผู้สอนลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด

กจิกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต

ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏบัิติในฐานะผู้เข้าร่วมกจิกรรมและผู้สอน 

 

ศษ311   จิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางสงัคมและการเมือง 2(1-2-3) 

ED311   Social and Political Consciousness and Participation 

  การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท 

หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก 

การสร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็น

ผู้น าทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การท าความ

เข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม 
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ศษ312   การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค   2(1-2-3) 

ED312   Negotiation and Consumer Culture   

   ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการ

บริโภคในสงัคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการด ารงชีวิตของคนในสังคม 

ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอ านาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการ

บริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการด ารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพ่ือ

น าไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การท าให้ครูเป็นผู้น าในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการ

เรียนรู้  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการบริโภคอย่างรู้เทา่ทนั มีสติ และใช้ปัญญา 

 

ศษ313   งานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน 2(1-2-3) 

ED313   Voluntary Work and Youth Activities 

   ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรม

เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชน ออกแบบและ

ฝึกปฏบัิติการจัดกจิกรรมอาสาสมัครและกจิกรรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆ 

 

ศษ321   การพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

ED321   Local Curriculum Development 

   ศึกษา ภมูิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 

สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถ

พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสตูรแกนกลางกบัความต้องการของชุมชน 

 

ศษ332   การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย 2(1-2-3) 

ED332   Non-formal and Informal Learning Management 

   ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้

นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การ

จัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศัยและการฝึกลงมือปฏบัิติงานจริงในชุมชน   

 

ศษ333   การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

ED333   Public Concern-Based Learning 

    ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความส าคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง

องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและ

มลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธกีารและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง

จิตส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์

ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง
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จริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กบัวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งน้ีเพ่ือให้ทุกสรรพชีวิตอยู่

ร่วมกนัได้อย่างย่ังยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติ การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ

ในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย 

 

ศษ334   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3) 

ED334   Learner Creativity Development  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด

สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการส าคัญในการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการน า

ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 

 

ศษ335   การมัธยมศึกษา 2(1-2-3)  

ED335    Secondary Education  

    ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและ

การจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ศษ336   หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4) 

ED336   Principles of Vocational Education 

   ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  

ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัด

อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาท

ของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา 

 

ศษ337  ภาพยนตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED337  Movies for Learning Development  

ศึกษาหลักการ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ 

วิเคราะห์และสะท้อนคิดประเดน็ที่ได้จากภาพยนตร์ที่สอดคล้องกบัปรากฎการณ์และสภาพปัญหาในสังคม

ร่วมสมัย วัฒนธรรมสมัยนิยม สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างหลากหลาย ระบบการศึกษาและการจัด

การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการคัดสรรภาพยนตร์เพ่ือใช้ประกอบการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้และกจิกรรมเสริมหลักสตูร   
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ศษ341   การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5) 

ED341   Guidance for Self-Esteem Development 

    ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดด้านการแนะแนว เพ่ือรู้จัก เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่าง

ของผู้เรียน วิเคราะห์สถานการณ์หรือบริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนวเพ่ือสร้างการเหน็

คุณค่า แรงบันดาลใจ ความใฝ่รู้ในตัวตน ตระหนักถึงภารกจิของการแนะแนวที่เป็นส่วนหน่ึงของความเป็น

ครู โดยครูทุกคนจะต้องท าหน้าที่เป็นครูแนะแนว สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม ตลอดจนฝึกปฏิบัติโดยการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการฝึกอาชีพ

เพ่ือพัฒนาคุณค่าแห่งตนของผู้เรียน   

  

ศษ372   สถิติเบ้ืองต้นทางการศึกษา 2(1-2-3) 

ED372   Introduction to Statistics in Education 

   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างองิ  การประมาณ

ค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างหน่ึงกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม 

เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง

สถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ศษ382   เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับครู   2(1-2-3) 

ED382   Educational Technology for Teachers 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการ

สอน สื่อโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา สื่อดิจิทัล การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการทาง

เทคโนโลยีการศึกษา การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  

 

ศษ383   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3)  

ED383   Occupations and Technology 

   ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เน้ือหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะ

พ้ืนฐาน ต่อการด ารงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน 

โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการด ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงานส าหรับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการ

ออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน 

 

ศษ401  ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2(1-2-3) 

ED401  English for Professional Career 

  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ เพ่ือตีความจากการฟังและการอ่านบทสนทนา 

ประกาศ โฆษณา และการบรรยายในช้ันเรียน เรียนรู้โครงสร้างประโยค และชนิดของค าในภาษาอังกฤษ 

เพ่ือวิเคราะห์ และเลือกใช้ชนิดของค าในการเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องและได้ใจความตามหลักไวยากรณ์ 
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ศษ431   การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  2(1-2-3) 

ED431   Development of Learning Resources and Learning Networks 

   ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ 

องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้  และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ ต่อการศึกษา

ไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม 

การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ชุมชน 

 

ศษ432  การศึกษาพิเศษ  2(1-2-3) 

ED432  Special Education 

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การ

เคล่ือนไหว และสขุภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความ

บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคล   ออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ 

ความสามารถ และข้อจ ากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการ

ช่วยเหลือเบ้ืองต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับเดก็พิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ

จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสตูร การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 

ศษ433   นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน   2(1-2-3) 

ED433   Recreation in Schools and Community 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนากร ความส าคัญของบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางนันทนาการ ประเภทที่จัดกิจกรรมนันทนาการ สภาพการใช้เวลาว่างและความต้องการในการจัด

กิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและในชุมชน สถาบันหรือองค์กรในสังคม แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ออกแบบการจัดกจิกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน  

 

ศษ434  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2(1-2-3) 

ED434  Professional Learning Community 

  ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิด หลักการ ประเภท องค์ประกอบ กลยุทธ์ และ

กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเปิดช้ันเรียนเพ่ือการนิเทศติดตามด้วยระบบพ่ีเล้ียงและ

การให้ค าปรึกษา การทบทวนผลการปฏบัิติงาน การถอดบทเรียน และการประเมินผลการปฏบัิติการของ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ศษ441  การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตส าหรับครู  3(2-2-5) 

ED441  Development of Growth Mindset for Teachers 

   ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และกรอบคิดแบบเติบโตและกรอบคิดแบบยึดติด 

กระบวนการพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบคิดแบบเติบโต 

เทคนิคการสื่อสาร วิธีการโค้ช และวิธีการสะท้อนคิด สู่การพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนกรอบคิดแบบ

เติบโตให้แก่ผู้เรียน 

 

ศษ442  กลวิธกีารจูงใจในการเรียนรู้   3(2-2-5) 

ED442  Motivation Strategies for Learning 

   ศึกษา วิเคราะห์ แรงจูงใจภายในและภายนอก อตัมโนทศัน์ การรับรู้ความสามารถ เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ การอ้างสาเหตุ กลวิธีการสร้างแรงจูงใจในผู้เรียน การฝึกปฏบัิติการใช้กลวิธีเพ่ือ

เสริมสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน 

 

ศษ461  การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิตอล  3(2-2-5) 

ED461  Modern Administration and Management in Digital Era 

   ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา  พัฒนาการ

ของทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่รวมถึงทฤษฎีการจัดการที่ ยังร่วมสมัยและ

สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและอนาคต  การบริหารจัดการการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  การบริหาร

จัดการดิจิตอล  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ภาวะผู้น าสมัยใหม่  ทกัษะและสมรรถนะดิจิตอลและแนวทางการ

พัฒนาทักษะส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่  แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทแวดล้อมเพ่ือปรับเปล่ียน

การบริหารจัดการ  กรณีศึกษาการบริหารจัดการในยุคดิจิตอล 

 

ศษ471  การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสงัคม 2(1-2-3) 

ED471  Research for Learning Processes and Social Development 

   ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ

สังคม เน้นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

งานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดท ารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

 

ศษ481  การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

ED481  Instructional Media Design and Development 

   ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่น ามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏบัิติการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
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ศษ482  การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับเปล่ียน 3(2-2-5) 

ED482  Innovation Management and Disruption Administration 

   ศึกษาค้นคว้าความรู้และความเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและนวัตกรรมทาง

การศึกษาประเภทของนวัตกรรม ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ

เปล่ียนแปลง (Disruptive Technology and Disruptive Innovation) นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับ

เปล่ียนแปลงวิธีการในทางการศึกษา (Disruptive Technology andInnovation in Education) การบริหาร

จัดการนวัตกรรม (Innovation Management) การบริหารจัดการรองรับการปรับเปล่ียน (Disruption 

Management) กรอบแนวคิดการจัดการนวัตกรรม กรอบแนวคิดการจัดการรองรับการปรับเปล่ียน 

แนวทางและการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง กรณีศึกษานวัตกรรมเปล่ียนโลกและเทคโนโลยีที่

ก  าลังมีแนวโน้มเข้าปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ 

 

 3.2 กลุ่มวิชาสุขศึกษา 

สขก 402 

HEG 402 

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ 

 Health Related Physical Fitness 

3(2-2-5) 

              ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อสุขภาพ การประเมินสมรรถภาพทางกาย   

ระบบพลังงานของร่างกาย  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสมรรภาพทางกาย การ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สมรรถภาพทางกายในการสร้างเสริมสขุภาพ 

 

สขก 403 

HEG 403 

สขุภาพจิตและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

Mental  Health and  Health Counseling 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการพ้ืนฐานลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิต ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลต่อ

สขุภาพจิต การพัฒนาสขุภาพจิตของบุคคลตามวัย  ครอบครัว  และชุมชน องค์ประกอบของผู้มีสขุภาพจิต

ดี /ผู้มีความผิดปกติทางจิต  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา กระบวนการให้

ค าปรึกษาและจิตวิทยาบ าบัดเบ้ืองต้น 

 

สขก 404 

HEG 404 

จิตวิทยาทางสุขศึกษา 

Psychology of  Health  

3(3-0-6) 

                ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการท างานของจิต การรับรู้ แรงจูงใจ 

เจตคติ รวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ การน าองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและสขุศึกษามา

ประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสขุภาพ 

 

สขก 405 

HEG 405 

ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพสขุศึกษา   

English for  Health Education Professional 

3(2-2-5) 

                ศึกษา และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสุขภาพ การฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาองักฤษทางวิชาการและวิชาชีพสขุศึกษา  การสบืค้นข้อมูลทางสขุภาพจากสื่อต่างๆ  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา

และการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ   
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สขก 406 

HEG 406 

การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

Research in Health Education and Health Behavior 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการวิจัย การออกแบบการวิจัย

ทางสขุศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างและเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัย การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผล การเขียน

รายงาน  และการน าเสนอผลงานวิจัยทางสขุศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

 

สขก 407 

HEG 407 

ทนัตสขุภาพ 

Dental Health 

3(2-2-5) 

                ศึกษาโครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน โรคในช่องปาก การควบคุมและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปาก  การส ารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ หลักการและ

แนวทางวินิจฉัยปัญหาทนัตสขุภาพ การเฝ้าระวังปัญหาทนัตสขุภาพในนักเรียน รูปแบบของการด าเนินงาน

ทนัตสาธารณสุขในสถานศึกษาและชุมชน  แผนงานทนัตสาธารณสุข หน่วยงานทางทนัตสาธารณสุข การ

ประสานงานสร้างเสริมทนัตสขุภาพกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

สขก 408 

HEG 408 

 สขุภาพผู้สูงอายุ  

 Elderly Health 

3(3-0-6) 

                ศึกษาทฤษฎีการสูงอายุ การเปล่ียนแปลงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุ 

การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลและกลวิธีการ

สร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 

 

สขก 409 

HEG 409 

การแนะแนวสขุภาพ 

Health Guidance   

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการความส าคัญของการแนะแนวสุขภาพ ขอบข่ายของบริการแนะแนว รูปแบบ

ของการจัดกจิกรรมการจัดบริการแนะแนวสุขภาพ การศึกษารายกรณีเคร่ืองมือในการแนะแนว และระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการแนะแนวสขุภาพในสถานศึกษา 

 

สขก 410 

HEG 410 

วิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทยเพ่ือสขุภาพ 

Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health 

3(2-2-5) 

                ศึกษาความหมาย และความส าคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทย วิถีชีวิตของคน

ไทยในอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่ส่งผลต่อสุขภาพ การแพทย์พหุลักษณ์ ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผน

ไทยในการพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพ ปฏบัิติการสร้างเสริมสุขภาพพอเพียงด้วยภมูิปัญญาไทย ได้แก่ การ

ใช้สมุนไพร การนวดราชส านัก การนวดเชลยศักด์ิการประคบสมุนไพร หรือการอบสมุนไพร 
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สขก 411 

HEG 411 

การบริหารงานสขุศึกษา 

Health Education Administration 

3(3-0-6) 

                ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร

งบประมาณและทรัพยากรทางสุขศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางการบริหารในการพัฒนากระบวนการด าเนินงานสขุศึกษาเพ่ือมุ่งผลสมัฤทธิ์ 

 

สขก 412 

HEG 412 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ 

Learning Resources and Learning Networks Development 

3(2-2-5) 

                ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้ทางสุขภาพ แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา   แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แหล่งการเรียนรู้และ

เครือข่ายประเภทบุคคล แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน แหล่งการเรียนรู้ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติ   แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ปฏิบัติการ

ส ารวจและน าเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสขุภาพ 

 

สขก 413 

HEG 413 

ภาวะผู้น าสขุศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 Health Education Leadership and Partnership Network Promotion 

3(3-0-6) 

                 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีผู้น า  คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และสมรรถนะผู้น าทางสุข

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การแสวงหาและสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพ การใช้ภาวะผู้น าในการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนางานสุขศึกษา การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่ม  การจัดการปัญหางานสขุศึกษา การพัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปล่ียนแปลงงานสขุศึกษา 

 

สขก 414 

HEG 414 

การสาธารณสขุและระบบสขุภาพของอาเซียน 

Public Health and Health systems of ASEAN 

3(3-0-6) 

                ศึกษาความเช่ือมโยงระบบสุขภาพของประเทศไทยกับนโยบายสุขภาพอาเซียน ประชาคม

อาเซียนกบัการขับเคล่ือนความร่วมมือด้านสขุภาพ ปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 

 

สขก 415 

HEG 415 

พลวัตสุขภาพโลก 

Global Health 

3(3-0-6) 

                ศึกษาการเปล่ียนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพในบริบท

ของประชาคมโลก บทบาทและหน้าที่ขององค์การอนามัยโลก หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติที่

เกี่ยวข้องกบัสขุภาพ 

 

สขก 416 

HEG 416 

การจัดการความรู้ทางสขุภาพ 

 Health Knowledge Management 

3(2-2-5) 

                 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความรู้ประเภทต่างๆที่มีการจัดการ

ความรู้แตกต่างกัน องค์ประกอบของการจัดการความรู้  การจัดการความรู้ในองค์กรสุขภาพ เคร่ืองมือที่
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ใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ทางสุขภาพ การฝึกทักษะเร่ืองเล่าเร้าพลัง ชุมชนแลกเปล่ียนปฏิบัติการ

สขุภาพ ชุมขนแห่งการเรียนรู้ทางสขุภาพ และฝึกปฏบัิติการถอดบทเรียน 

 

สขก 417 

HEG 417 

การศึกษาอสิระทางสขุศึกษา 

Independent Study in  Health Education 

3(2-2-5) 

                ศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อเร่ืองที่สนใจทางสุขศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาทางสุขศึกษา

ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดท าโครงการหรือด าเนินการวิจัยตามสภาพปัญหาตามข้อก าหนดของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

สขก 418 

HEG 418 

มรณศึกษา 

Death Education 

3(3-0-6) 

               ศึกษาเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจทางกายภาพ ทางจิตและอารมณ์ การ

ปรับตัวในการเผชิญสถานการณ์ความตายอย่างมีสติและมีเหตุผล การเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความ

เปล่ียนแปลงในวงจรของชีวิต การยอมรับและมีทศันคติเกี่ยวกับความตายที่ถูกต้อง เพ่ือความระมัดระวัง

ในการด าเนินชีวิต เรียนรู้กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนพิธกีรรมเกี่ยวกบัความตาย 

 

 3.3 กลุ่มวิชาพลศึกษา 

    3.3.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี 

พลก401 

PEG401 

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 

Motor Learning and Development 

3(1-2-3) 

 

               ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทักษะกลไก

เกี่ยวกับการเคล่ือนไหว การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการเกี่ยวกับทกัษะการเคล่ือนไหวของ

มนุษย์ในวัยต่างๆ ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการจัด

กิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละวัย ชนิดและล าดับข้ันของการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทกัษะการเคล่ือนไหว พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหว  

 

พลก402 

PEG402 

กฬีา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  

Sport, Society and Culture in ASEAN Community 

2(2-0-4) 

                ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม ความเป็นมาและวัฒนธรรมในภมิูภาคอาเซียนที่

มีความสัมพันธ์กันกับกีฬา การออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบายเชิงกลยุทธ์ใน

การบริหารจัดการหน่วยงานและองค์กรกีฬา และแนวโน้มทางการกีฬา การออกก าลังกายและการ

ส่งเสริมสขุภาพที่จะเกดิข้ึนในประชาคมอาเซียน 
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พลก403 

PEG403 

ลูกเสอื และยุวกาชาด 

Boy Scouts and The Youth Red Cross 

2(1-2-3) 

               ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ขบวนการลูกเสือโลก

และลูกเสือไทย ศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญของลูกเสือ การฝึกทักษะการเป็นผู้

ก ากับลูกเสือ ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการของกาชาดสากล กาชาดไทย กิจกรรมยุวกาชาด 

หลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้คุณค่าของกิจกรรมลูกเสือและ         

ยุวกาชาดในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ

ส่งเสริมการมีเจตคติและคุณลักษณะที่ดีต่อการเป็นผู้ก ากบัลูกเสอืและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

                 

พลก404 

PEG404 

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   

Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

                ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาแบบต่างๆ 

เรียนรู้วิธีการทดสอบทางพลศึกษาที่ทันสมัยและสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล

ทางพลศึกษา องิเกณฑม์าตรฐาน   

                 

พลก405 

PEG405 

การวิจัยทางพลศึกษา 

Research in Physical Education 

3(3-0-6) 

                ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการท าวิจัยทางพลศึกษา การเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานในการ

วิจัย การสร้างไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

การแปลผล การอธิบายผลการวิจัยที่ได้และการน าเสนอผลการวิจัยอันน าไปสู่แนวทางในการใช้

ประโยชน์ทางวิชาชีพพลศึกษา 

 

พลก406 

PEG406 

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 

Physical Education Administration in School 

3(3-0-6) 

 

              ศึกษาทฤษฎี หลักการของการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน ก าหนดขั้นตอน

และการด าเนินการในการบริหาร โครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน 

                 

พลก407 

PEG407 

กจิกรรมค่ายพักแรม      

Camping Activities 

2(1-2-3) 

              ศึกษาหลักการและวิธีการจัดค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม ความส าคัญของการอยู่

ค่ายพักแรม ประโยชน์และคุณค่าของกจิกรรมค่ายพักแรม การฝึกใช้ชีวิตตามวิถีชาวค่าย การฝึกใช้วัสดุ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัการอยู่ค่ายพักแรม  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรมและ

ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายพักแรม ขั้นตอนการเตรียมการจัดการ

ค่าย และการบริหารจัดการค่าย  
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พลก408 

PEG408 

จิตวิทยาการกฬีา 

Sports Psychology 

2(2-0-4) 

              ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฬา การใช้หลักการทาง

จิตวิทยา ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกฬีา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือความส าเรจ็

ในการกฬีา 

 

พลก409 

PEG409 

 พลศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ 

Adapted Physical Education 

2(2-0-6) 

               ศึกษาหลักการบรรดิการพลศึกษา การจ าแนกความผิดปกติของเดก็ การจัดและบริหาร

โปรแกรมพลศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการทาง

อารมณ์ด้วยกจิกรรมทางพลศึกษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 

 

 3.3.2 กลุ่มวิชากฬีาและกจิกรรม   

พลก411 

PEG411 

ฟุตบอล 

Football 

     2(1-2-3) 

 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตบอล   

          

พลก412 

PEG412 

แบดมินตัน  

Badminton  

      2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแบดมินตัน 

พลก413 

PEG413 

ยิมนาสติก 

Gymnastics  

      2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬายิมนาสติก ฝึกทกัษะและเทคนิคของกฬีา

ยิมนาสติก การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิมนาสติกศิลป์   
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พลก414 

PEG414 

เทนนิส  

Tennis   

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์  การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทนนิส 

พลก415 

PEG415 

ว่ายน า้ 

Swimming 

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า ประเภทของกีฬาว่ายน า้ ฝึกปฏบัิติทกัษะพ้ืนฐาน

และเทคนิคของการว่ายน ้าในประเภท ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเสื้ อ หลักการการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาว่ายน า้ เรียนรู้การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาทและความ

ปลอดภัยในกฬีาว่ายน า้  

พลก416 

PEG416 

กอล์ฟ  

Golf  

2(1-2-3) 

 ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากอล์ฟ 

พลก417 

PE 417 

จักรยาน  

Cycling  

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาจักรยาน 

พลก418 

PEG418 

รักบ้ีฟุตบอล 

Rugby Football 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีารักบ้ีฟุตบอล                   

พล 419 

PEG419 

ฟุตซอล 

Futsal 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากฬีาฟุตซอล 
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พลก420 

PEG420 

แฮนด์บอล 

Handball 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากฬีาแฮนด์บอล 

พลก421 

PEG421 

ยูโด 

Judo 

2(1-2-3) 

    ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากฬีายูโด 

พลก422 

PEG422 

เทควันโด 

Taekwondo 

2(1-2-3) 

 ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากฬีาเทควันโด 

พลก423 

PEG423 

มวยสากล  

Boxing  

2(1-2-3) 

   ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากฬีามวยสากล 

พลก424 

PEG424 

ไอคิโด 

Aikido 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬาไอคิโด ทักษะทางกีฬา

ไอคิโด หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาไอคิโด การป้องกนัการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในกฬีาไอคิโด 

พลก425 

PEG425 

เต้นร าพ้ืนเมือง 

Folk Dance 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า วิธกีารเต้นร าพ้ืนเมือง หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย ทักษะและเทคนิคการเต้นร าพ้ืนเมือง การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาท และความ

ปลอดภัยในการท ากจิกรรมและฝึกปฏบัิติด้วยกจิกรรมเต้นร าพ้ืนเมือง 
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พลก426 

PEG426 

กจิกรรมการละเล่นไทย 

Traditional Thai Games 

2(1-2-3) 

    ประวัติความเป็นมา ประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่น

ไทย การเสริมสร้างร่างกายทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นโดยใช้กิจกรรมการละเล่นไทย การเกบ็รักษา

อุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการท ากจิกรรมและฝึกปฏบัิติด้วยกจิกรรมการละเล่นไทย  

พลก427 

PEG427 

แอโรบิกแดนซ์  

Aerobic Dance  

2(1-2-3) 

    ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเต้นของวิชาแอโรบิกดานซ์ การ

เรียนรู้การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นที่น าไปใช้ในการเต้นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการ

เคล่ือนไหวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ การฝึกการเป็นผู้น าในการเต้นแอโรบิก  การก าหนด

โปรแกรมการออกก าลังกายที่ถูกต้องส าหรับวัย     

พลก428 

PEG428 

โยคะ 

Yoga 

2(1-2-3) 

     ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการปราณยามะและการยืดกล้ามเน้ือ ฝึกเทคนิค

การหายใจ ฝึกท่าโยคะ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการสอนโยคะ 

ประยุกต์ใช้หลักการโยคะเพ่ือการกฬีาและสขุภาพ 

พลก429 

PEG429 

การฝึกด้วยน า้หนัก 

Weight Training 

2(1-2-3) 

     หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการฝึกด้วยน า้หนัก เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ        

พลก430 

PEG430 

เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis  

2(1-2-3) 

    ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬาไอคิโด ทักษะทางกีฬา

ไอคิโด หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาไอคิโด การป้องกนัการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในกฬีาเทเบิลเทนนิส 

พลก431 

PEG431 

เปตอง 

Petanque 

2(1-2-3) 

  ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬาไอคิโด ทักษะทางกีฬา

ไอคิโด หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาไอคิโด การป้องกนัการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในกฬีาเปตอง 
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พลก432 

PEG432 

ลีลาศ 

Social Dance 

2(1-2-3) 

    ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน และ

การตัดสินเบ้ืองต้น เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติทักษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศเพ่ือ

สังคม การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึก

ปฏบัิติด้วยกจิกรรมลีลาศ  

พลก433 

PEG433  

คอร์ฟบอล 

Korfball 

2(1-2-3)  

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกฬีาไอคิโด ทกัษะทางกีฬา

ไอคิโด หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาไอคิโด การป้องกนัการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในกฬีาคอร์ฟบอล 

พลก434 

PEG434 

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 

Life Saving and Water Safety 

2(1-2-3) 

  หลักการและวิธีการช่วยชีวิต ประโยชน์ คุณค่า ฝึกปฎิบัติทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตทาง

น า้ ความปลอดภัยในการปฏบัิติกจิกรรมทางน า้ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและฝึกปฏบัิติการช่วยชีวิตทางน า้   

 
 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

             3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ. ดร.พันธสริิ ค าทูล พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2546 

ค.ม. (สขุศึกษา), 2552 

ค.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา),

2559 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ. ดร.นภัสวรรณ  

เจริญชัยภนิันท ์

วท.บ. (พลศึกษา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 

2559 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ. ดร.ไพญาดา สงัขท์อง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 

2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ. ดร.ชาญกจิ ค าพวง วท.บ. (พลศึกษา), 2546 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2550 

ปร.ด. (การบริหารจัดการการกฬีา

และออกก าลังกาย), 2560 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxxx 
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5 อ.อนุศักดิ์ สคุง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดศิรณ ์แก้วคล้าย วท.บ. (พลศึกษา), 2550 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ. ดร.พันธสริิ ค าทูล พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2546 

ค.ม. (สขุศึกษา), 2552 

ค.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา),

2559 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ. ดร.นภัสวรรณ  

เจริญชัยภนิันท ์

วท.บ. (พลศึกษา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกฬีา), 2549 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 

2559 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ. ดร.ไพญาดา สงัขท์อง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 

กศ.ด. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 

2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ. ดร.ชาญกจิ ค าพวง วท.บ. (พลศึกษา), 2546 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2550 

ปร.ด. (การบริหารจัดการการกฬีา

และออกก าลังกาย), 2560 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.อนุศักดิ์ สคุง วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดศิรณ ์แก้วคล้าย วท.บ. (พลศึกษา), 2550 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

7. อ.ฉัตรพันธ ์ดุสติกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกฬีา),2553 

ค.ม. (สขุศึกษาและพลศึกษา), 

2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กบั

นิสติโดยให้นิสติปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตลอดหลักสตูร ดังน้ี 

1) การปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ตั้งแต่ปี

ที่ 1-3 เป็นการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในสถานะอาจารย์นิเทศก์ 

ท างานร่วมกับสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) โดยให้สถานศึกษา

จัดให้มีผู้ประสานงานและครูพ่ีเ ล้ียงนิสิตในการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาในแต่ละช้ันปี  โดยในช้ันปีที่ 1 

ฝึก 4 สปัดาห์ ปีที่ 2 ฝึก 4 สปัดาห์ และปีที่ 3 ฝึก 4 สปัดาห์ รายละเอยีดดังน้ี 

 ปีที่ 1 ศึกษา สงัเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน

และหน้าที่ คุณลักษณะ อุดมการณ์ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการท างานร่วมกับ

บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมและ

การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่

ได้จากการสังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสังเคราะห์

และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศึกษา 

 ปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานสอน งานผลิตสื่อ

การเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ 

และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

เช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสงัเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผล

การปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 

 ปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การ

วางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่

รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง การสงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและ

สะท้อนผลการปฏบัิติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏบัิติงาน และการสัมมนาทาง

การศึกษา 

2) ก่อนฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาใน

ช้ันปีที่ 4 นิสิตต้องผ่านการเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับที่เป็นพ้ืนฐาน

จ าเป็นในการปฏบัิติการสอน  

3) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาในช้ันปีที่ 4 จัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้ด้านวิชาเอก วิชาชีพครูและคุณธรรมจริยธรรมตาม
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เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา สู่การปฏิบัติการสอนและฝึก

ปฏบัิติงานวิชาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์) โดยจะต้อง

มีช่ัวโมงการปฏบัิติงาน 8 ช่ัวโมง ต่อสปัดาห์ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ภายใต้การนิเทศร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย       ศรีนครินทรวิโรฒกบัสถานศึกษา 

โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 

ความรู้เน้ือหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน  การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและ

บริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏบัิติงานในหน้าที่

ครูเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ นอกจากน้ีนิสิตจะต้องท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา

และพัฒนาผู้เรียน ทั้งน้ี นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน 

สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนและสัมมนาหลังการ

ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ร่วมกันสรุปบทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและการประกอบวิชาชีพครูใน

อนาคต 

วิธกีารจัดการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในแต่ละช้ันปี มี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 
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ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        2(0-4-2) 

ED191 Practicum in Profession of Teaching 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาสังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงาน บทบาท 

หน้าที่ คุณลักษณะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้

ของนักเรียน การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิด

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสงัเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1.ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูและแสวงหา

รวบรวมความรู้ และ

จัดการความรู้ 

2.การสรุปและเขียน

รายงานการปฏบัิติงาน 

3.การปรับตัว ปรับปรุง

และพัฒนาตนเองทาง

วิชาการและสงัคม 

4.การปฏิบัติหน้าที่ตาม

อุดมการณ์ความเป็นครู

ด้วยความรัก ศรัทธา 

ซ่ือสตัย์สจุริต  

1) แสวงหา บ่ง ช้ี  รวบรวม

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ

เอกสาร จากการค้นคว้า การ

สงัเกต 

2) มี ทั ก ษ ะ ในก า ร สั ง เ กต 

รวบรวมและจัดการความรู้ที่มี

อยู่ในตัวบุคคลและเอกสาร

อย่างเป็นระบบ 

3)  ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า

ตนเองให้ทนัต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ  และปฏิ บัติ ง าน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

1.แนวคิดทฤษฎี องค์

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ

ค รู  ง า น ค รู  แ ล ะ

อุดมการณ์ความเป็นครู 

2. ก า รปฏิ บั ติ ง าน ใน

สถ า น ศึ กษ า  ศึ ก ษ า

สั ง เ กต นั ก เ รี ยน  ค รู  

ผู้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล า ก ร 

อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ใ น

โรงเรียนและให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

 

1)  ศึกษา  สั ง เกต ค้นคว้าและ

อภิปราย 

2) สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา

ร่วมกันจัดประสบการณ์ให้นิสิตได้

ศึ กษ า แล ะ สั ง เ ก ต ผู้ เ รี ยน  ค รู  

ผู้บริหาร ห้องเรียน สถานที่ บริบท

และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับ

งานครูในสถานศึกษาโดยมีอาจารย์

นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียงและนิสิตฝึกสอน

ร่วมมือกันออกแบบประสบการณ์

อย่างหลากหลาย และช่วยกันนิเทศ

และสอนงานนิสติอย่างต่อเน่ือง 

 

- อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง 

ร่วมกนัประเมินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธกีาร

อย่างหลากหลาย ดังน้ี 

- การสงัเกตพฤติกรรม (Behavior 

observation)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทใน การท ากจิกรรม 

(Assessment of work 

processes/activity roles) 

- ประเมินผลงาน/การถอด

บทเรียน (Assessment of  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 4)  ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น

แบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานด้วย

ความซ่ือสัตย์ มีวินัยและความ

รับผิดชอบในการท า 

งาน 

3. การวิเคราะห์ความรู้

จากสภาพการณ์จริงจาก 

ก า ร ศึ ก ษ า  สั ง เ ก ต

เ ช่ือมโยงกับแนวคิด

ทฤษฎี แล้วสังเคราะห์ 

เขียนสรุปและรายงาน

ผลการปฏบัิติงาน 

3) ผู้บริหาร ครูและนิสติอภิปราย

ร่วมกนัเพ่ือวางแนวทางในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน (Work 

Integrated Learning) 

4) นิสติถอดบทเรียน เขียน

ประสบการณ์การฝึกปฏบัิติงานของ

ตนเองแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้อื่น

และ-บันทกึสรุปโดยเช่ือมโยงกบั

ทฤษฎีและเขียนรายงาน        

(Crystal Based Learning) 

5) การสมัมนาทางการศึกษา 

output/ lessons based on 

students' experience)  

- การประเมินแฟ้ม คู่มือฝึก

ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ 

(Diary/Journal assessment)  

- การประเมินจากการสะท้อนผล

และการท างานร่วมกนั 

(Assessment of result of team-

work effort)  

-การประเมินตนเอง(Self-

assessment)  
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ศษ291 การปฎิบัติการสอน 1   2(0-5-1) 

ED291   Teaching Practicun 1 

 ฝึกปฏบัิติการสอนและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานผลิตสื่อการเรียนรู้  และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้   ใช้เคร่ืองมือ

ทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏบัิติงานเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และ

น ามาสงัเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผลการปฏบัิติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏบัิติงาน และการสมัมนาทางการศึกษา 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1. การปฏบัิติการสอน 

และปฏบัิติงานในหน้าที่

ผู้ช่วยครู 

2. การจัดกจิกรรมและ 

ท าโครงการเพ่ือศึกษา 

วิเคราะห์และช่วยเหลือ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

แก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

3. การปรับปรุงและ 

พัฒนาตนเองให้มีความรู้

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 

1. ปฏบัิติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความเอาใจ

ใส่ กระตือรือร้นและ

รับผิดชอบ 

2. ปฏบัิติงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้  เอาใจ

ใส่ และยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง

แรงบันดาลใจและสามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล  

 

 

การปฏบัิติงานเป็น

ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา 

ได้แก่ 

1. การช่วยงานครูประจ า

ช้ัน 

- งานให้ความรู้และ 

อบรมผู้เรียน 

- งานสอน สื่อ และ 

การวัดประเมิน ภายใต้

การแนะน าดูแลของ

อาจารย์นิเทศกแ์ละครู

พ่ีเล้ียง 

2. งานพัฒนานักเรียน 

ท าโครงการวิเคราะห์

และช่วยเหลือผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

1. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา

ร่วมกนัจัดประสบการณ์ให้นิสติได้

ปฏบัิติการสอนและปฏบัิติงานใน

หน้าที่ครูในสถานศึกษา (Work 

Based Learning)โดยมีอาจารย์

นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน า 

ดูแลช่วยเหลือและสอนงาน ด้วย

วิธกีารที่หลากหลาย (Work 

Integrated Learning, Active 

Learning 

,Critical /Analytical base 

Learning,Problem Base Learning, 

Project Based Learning, Crystal 

Based Learning 

 2. นิสติ ถอดบทเรียน บันทกึและ

เขียนรายงานการปฏบัิติงานโดย 

- อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง 

ร่วมกนัประเมินการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธกีาร

อย่างหลากหลายตั้งแต่การสังเกต

การปฏบัิติงาน การตรวจผลงาน 

และจากการบันทกึการถอดบทเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม

จริยธรรมค่านิยมจากการ

ปฏบัิติงานโดยการ 

  1. สังเกตพฤติกรรม การ

ปฏบัิติงานร่วมกบัผู้อื่น (Behavior 

observation)  

  2. ประเมินกระบวนการท างาน/ 

บทบาทในการท ากจิกรรม  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

    เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่

ศิษย์ 

 

 

4. การพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทนัสมัยและทนั

ต่อการเปล่ียนแปลง 

5. เสยีสละ อุทศิตนเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้เรียน 

 

 เช่ือมโยงกบัทฤษฎีและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนั 

(Assessment of work 

processes/activity roles) 

  3. ประเมินผลงาน/บทเรียนที่

ถอด ประสบการณ์จากนิสติ 

(Assessment of output/ lessons 

based on students' experience)  

4. การประเมินแฟ้ม คู่มือฝึก

ปฎิบัติงาน/ อนุทนิ 

(Diary/Journal assessment)  

5. การประเมินจากการสะท้อนผล

และการท างานร่วมกนั 

(Assessment of result of team-

work effort)  

6. การประเมินตนเอง (Self-

assessment) 
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ศษ391 การปฎิบัติการสอน 2  2(0-5-1) 

ED391  Teaching Practicun 2 

 ฝึกปฏบัิติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

โดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศิลป์และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การ

บริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสขุและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง การ

สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทกึและสะท้อนผลการปฏบัิติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏบัิติงาน และการสมัมนาทางการศึกษา 

สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

1.  การปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค  

2. การใช้เทคโนโลยี  

ดิจิตัล การใช้ภาษาและ

การสื่อสาร 

3. การพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและ

ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

4. การปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. การประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  

2.  วางแผน ออกแบบและจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ที่มีประสทิธผิล 

3. ผลิตสื่อ/นวัตกรรม และจัด

สภาพแวดล้อมที่ ส่ ง เส ริมการ

เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

4. ส่งเสริมและจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้  จัดกิจกรรม และบริหาร

จัดการช้ันเรียนให้เรียนรู้อย่างมี

ความสขุ  

5. วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 

 

 

1. การปฏิบัติการสอน 

อย่างน้อย 2 ระดับช้ัน  

พัฒนาหลักสตูร 

2. การพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ 

3.  ก า ร ว า ง แ ผ น 

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด

กิ จกรรมการ จัดการ

เรียนรู้ 

4. การสร้างบรรยากาศ

ก า ร เ รี ยน รู้ แ ล ะ ก า ร

บริหารจัดการช้ันเรียน 

 

1.  สถาบันผลิตครูและ

สถานศึกษาร่วมกัน จัด

ประสบการณ์ให้นิสิตได้ 

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

และออกแบบการจัดการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร วั ด 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล อ ย่ า ง

หลากหลาย โดยมีอาจารย์

นิ เทศก์และอาจ าร ย์ พ่ี

เล้ียงช่วยกันนิเทศนิสิต

อย่างต่อเน่ือง 

 - อาจารย์นิเทศก ์และครูพ่ีเล้ียง  

ร่วมกันประเมินการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้วยวิธกีารอย่างหลากหลายตั้งแต่

การสังเกตการปฏิบัติงาน การตรวจ

ผลงาน และจากการบันทึกการถอด

บทเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม

จริยธรรมค่านิยมจากการปฏบัิติงานโดย

การ 

- การสงัเกตพฤติกรรม (Behavior 

observation)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/ 
บทบาทใน การท ากจิกรรม  
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สรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย เนื้ อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู ้ การวดัและประเมิน 

6.  การส รุปและ เขี ยน

รายงานการปฏบัิติงาน 

 

6. ถอดบทเรียน และเขียนรายงาน

ผลการ ศึกษา  เขี ยนส รุปและ

รายงานผลการปฏบัิติงาน 

7. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้

ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร

เปล่ียนแปลง 

8. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูทุ่มเท เสียสละ อุทศิตน

เ พ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

5. การใช้สื่อ เทคโนโลยี

การเรียนรู้ 

6. การวัด ประเมินผล

การเรียนรู้ 

7.  ก า ร แ ลก เ ป ล่ี ย น

เรียนรู้การจัดการและ

สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 

ประสบการณ์การฝึก

ปฏิบัติงานของตนเอง 

และเขียนรายงาน  

 

2. ครูพ่ีเล้ียงและนิสิต

อภิปรายร่วมกนัเพ่ือวาง

แนวทางในการแก้ปัญหา

และพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน โดย

ใช้วิธกีารที่หลากหลาย 

(Work Integrated 

Learning, Active 

Learning, Critical 

/Analytical base 

Learning, Work Based 

Learning) 

3. การจัดการและ

สงัเคราะห์ข้อมูลความรู้ 

เขียนประสบการณ์ฝึก

ปฏบัิติงานของตนเอง 

แลกเปล่ียนเรียนรู้และ

เขียนรายงาน  

(Crystal Based 

Learning) 

- (Assessment of work 

processes/activity roles) 

- ประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอด 

ประสบการณ์จากนิสติ (Assessment of 

output/ lessons based on students' 

experience)  

- ประเมินแฟ้ม คู่มือฝึกปฎิบัติงาน/ 

อนุทนิ (Diary/Journal assessment)  

- ประเมินจากการสะท้อนผลและการ

ท างานร่วมกนั (Assessment of result of 

team-work effort)  

- ประเมินตนเอง  

   (Self-assessment)  

- ประเมินโดยเพ่ือน  

   (Peer-assessment) 
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     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

4.1.1  มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติ

ตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏบัิติงานในหน้าที่ครูรวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้บังเกดิผลต่อการศึกษาและผู้เรียน 

4.1.3  มีสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้แก่ 

1)  ติดตามการเปล่ียนแปลงบริบทโลก มีความรู้เท่าทันสังคมและสามารถน า

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่ผู้เรียน  

       2)  ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการให้

ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน  

                3)  บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั

ในการจัดการเรียนรู้ 

      4)  ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน  

      5)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ

การศึกษา 

       6)  ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.2  ช่วงเวลา 

4.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนและการปฏบัิติสอนของนิสิตช้ันปีที่ 

1–3  ก าหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 

4.2.2  การฝึกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ของนิสิตช้ันปีที่ 4 ก าหนดให้ฝึกในภาค

การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  4.3.1 การปฏบัิติการสอนและการปฎิบัติการสอนระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ใน

ภาคสนามปีละ 40 ช่ัวโมง/สปัดาห์ เป็นเวลาต่อเน่ือง 4 สปัดาห์ในแต่ละช้ันปี 

  4.3.2 จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ภาค

การศึกษา เตม็เวลา โดยต้องมีช่ัวโมงฝึกปฏบัิติการสอนตั้งแต่ 8-10 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

      4.4   การเตรียมการ 

              4.4.1 นิสติต้องผ่านข้อก าหนดด้านการเรียนและการท ากจิกรรมตามประกาศคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง ข้อก าหนดส าหรับนิสติที่จะออกปฏบัิติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

              4.4.2 นิสติต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสติก่อนออกปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

              4.4.3 นิสติต้องเข้าร่วมการสงัเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเล้ียง/

ครูพ่ีเล้ียงก่อนปฏบัิติการสอนในช้ันเรียนจริง 
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              4.4.4 ก าหนดให้มีอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา อาจารย์นิเทศกวิ์ชาเฉพาะ อาจารย์พ่ีเล้ียง/ครู

พ่ีเล้ียง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสติ 

             4.4.5 นิสิตต้องเข้าร่วมการสมัมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏบัิติการสอนและ

ฝึกประสบการณ์ 

             4.4.6 การจัดเตรียมการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา 

อาจารย์นิเทศกวิ์ชาเฉพาะ อาจารย์พ่ีเล้ียง/ครูพ่ีเล้ียง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

             4.4.7 การจัดคลินิคให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสติที่ไปปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

โดยจัดข้ึนที่คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การท าวิจัยใน

ช้ันเรียน เป็นต้น 

             4.4.8 นิสิตต้องเข้าร่วมการสมัมนาหลังการปฏบัิติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี)       

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

         เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การท าวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/

พัฒนาผู้เรียน จึงก าหนดให้นิสติแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัยโดยท าการส ารวจเพ่ือรู้/เข้าใจ

ปัญหาแล้วท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน นิสิตอาจท ารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เร่ือง 

แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่ก  าหนด ทั้งน้ีต้องได้รับการเหน็ชอบจากอาจารย์นิเทศกก์ารศึกษา 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน 

2) สามารถท างานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ได้ 

3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้ 

4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ  

       วิชาชีพ 

     5.3  ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  6 หน่วยกิต 

     5.5  การเตรียมการ  

5.5.1 นิสติต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ

อาจารย์นิเทศกก์ารศึกษาของนิสติแต่ละคน 

5.5.3 ครู/อาจารย์พ่ีเล้ียง อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์การศึกษาให้

ค าปรึกษาในการก าหนดประเดน็หัวข้อที่จะศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์

การศึกษาให้ค าปรึกษาในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 
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5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์  

และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

     5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบ

มาตรฐาน) 

                 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่ก  าหนด โดยพิจารณาตาม

ประเดน็ดังต่อไปนี้  

5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย  

5.6.2 ประเมินผลงานวิจัยของนิสติ ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 

5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ 

 



100 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

1. มีทกัษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

เพ่ือการศึกษา  

กลยุทธก์ารสอน 

(1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงาน

ประเดน็ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ

สงัคมออนไลน์ 

(2) การสบืค้นและน าเสนอรายงานประเดน็ส าคัญ

ด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 

(3) การจัดท าอนิโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเดน็

สาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 

(4) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL)  

 (5) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเดน็

ส าคัญด้านการศึกษา 

(2) การสบืค้นและน าเสนอรายงานประเดน็ส าคัญ

การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีดิจิทลั 

(3) การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

(4) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย

ปีตลอดหลักสูตร 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้

สงัคม 

กลยุทธก์ารสอน 

(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี(Dialectics) ใน

ประเดน็วิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสงัคมและ

วิชาการ รวมทั้งประเดน็วิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

(2) การเรียนรู้ โดยการปฏสิัมพันธเ์ชิงปฏบัิติการ 

(Interaction Aaction Learning) 

(3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

(4) การใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value 

Clarification) 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

(5) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา  

(6) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย

ปีตลอดหลักสูตร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การสงัเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพ

จริง (Authentic) 

(2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

(3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 

(4) ผลงานกรณีศึกษา 

(5) ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

(6) ใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

(7) ผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ 

เน้ือหาวิชา หลักสตูร ศาสตร์การสอน

และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการ

เรียนรู้ตามวิชาเอกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

กลยุทธก์ารสอน 

(1) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา 

(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการ

ความรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวกวิธสีอนกบั

เทคโนโลยี (Technological pedagogical content 

knowledge: TPCK) 

(3) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

(4) การเรียนรู้ โดยบูรณาการการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา 

(5) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย

ปีตลอดหลักสูตร 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

(1) การฝึกทกัษะจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์

จ าลอง 

(2) ลการปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

(3) รายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้  

(4) การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย

ปีตลอดหลักสูตร 

 

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

1) E: Ethics (คุณธรรม)  

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความ

เป็นครู และปฏบัิติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ความยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

เสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม 

มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง

และมีจิตส านึกสาธารณะ 

 ก าหนด

วิ ช า ส อ น  ใ ห้

ค ว า ม รู้ ใ น

ร าย วิ ช า  และ

ส อ ด แ ท ร ก

คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมและ

บริการสังคมไว้

ในกระบวนการ

เรียนการสอน 

  จั ดกิ จ ก ร รม เ พ่ื อ เส ริ มส ร้ า ง คุณธรรม 

จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่างๆ จัดประสบการณ์

เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา 

ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัด

กิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและ

เป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

ทั้งด้านการแต่งกาย มารยาทไทยและ

วิถีไทย จิตส านึกสาธารณะ 

และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมโดยมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องนิสิต

ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม 

ปัญญาธรรม)   

เป็นผู้รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น เคารพผู้อื่น 

เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ไม่ต่อต้าน ทะเลาะเบาะ

แว้ง มีเหตุผล 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด

กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬา

และนันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตา

และเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิต

โดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคม  

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)   

มีมนุษยสัมพันธ ์ย้ิมแย้ม  เป็นกนัเองกบัเพ่ือน

นิสติและบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด

กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬา

และนันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตา
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

และเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็กับบุคลากรจากภายใน

และหน่วยงานอื่น 

4) W: Work Smart  (เป็นนักปฏบัิติที่ดี)   

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตาม

แผนปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรก

ในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงาน

ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน

ต่างๆเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ 

พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้ มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียนผลงาน

ทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมที่ก  าหนดให้ศึกษา

ค้ นค ว้ า  ด้ ว ยตน เ อ ง  ตลอดจน จัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม 

สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 

ใ น วิ ช า ชี พท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ประสทิธภิาพในการท างานเด่ียวและเป็นทมี 

 การประยุกต์ใ ช้การวิ จัย การ

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ใน

วิชาชีพทางการศึกษา การท าโครงงาน 

การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการหรือการปฏบัิติ ในวิชาชีพทาง
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู 

ED-SWU 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

กา ร ศึ กษา   มี ร ะบบ  ก ร ะบวนการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

5) U: Unity (รักองค์กร)   

รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกที่ดีต่อ

องค์กร ด ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของคณะและ

มหาวิทยาลัย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม 

การอบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัด

โครงการกีฬาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่

โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

 

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอกสุขศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

1.มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา และ

อธิบายความรู้ในหลักการและทฤษฎีของ

เน้ือหาวิชาทางสขุศึกษาและพลศึกษา 

 ก าหนด

วิ ช า ส อ น  ใ ห้

ค ว า ม รู้ ใ น

ร าย วิ ช า  และ

ส อ ด แ ท ร ก

คุ ณ ธ ร ร ม 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

จริยธรรมและ

บริการสังคมไว้

ในกระบวนการ

เรียนการสอน 

  จั ดกิ จ ก ร รม เ พ่ื อ เส ริ มส ร้ า ง คุณธรรม 

จริยธรรม จัดสถานการณ์ต่างๆ จัด 

ประสบการณ์เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ  

   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่น จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา 

ต่างๆ ให้ 

นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชน

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและ

เป็นผู้น าในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย 

มารยาทไทยและวิถีไทย จิตส านึกสาธารณะ 

และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมโดยมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องนิสิต

ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจ าทุกปี 

2.มีทกัษะการสอนสขุศึกษาและพลศึกษา  สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด

กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬา

และนันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตา
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

และเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิต

โดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคม  

3.สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้

ทางศึกษาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษา ใน

การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด

กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 

เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การ

อบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏิสังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬา

และนันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตา

และเอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็กับบุคลากรจากภายใน

และหน่วยงานอื่น 

4.สามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยและทฤษฎี

ทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท

ทางสงัคม 

 ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรก

ในกระบวนการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงาน

ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน

ต่างๆเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ 

พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและการเรียนรู้ มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์โดย และเขียนรายงาน การเขียนผลงาน

ทางวิชาการ 

 การจัดกิจกรรมที่ก  าหนดให้ศึกษา

ค้ นค ว้ า  ด้ ว ยตน เ อ ง  ตลอดจน จัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม 

สมัมนา ต่างๆ 

 การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 

ใ น วิ ช า ชี พท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ประสทิธภิาพในการท างานเด่ียวและเป็นทมี 

 การประยุกต์ใ ช้การวิ จัย การ

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ใน

วิชาชีพทางการศึกษา การท าโครงงาน 

การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการหรือการปฏบัิติ ในวิชาชีพทาง

ก า ร ศึ กษา   มี ร ะบบ  ก ร ะบวนการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน 

5.สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรม

การศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม 

การอบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัด

โครงการกีฬาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่

โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

6.แสดงภาวะผู้น า มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 

จิตอาสาการรับใช้สงัคม 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม 

การอบรม สมัมนา 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัด

โครงการกีฬาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่

โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

7.มีบุคลิกภาพดี และมีทักษะการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 

 สอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนจัด

สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่นการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม การท างานเป็นทีม 

การอบรม สมัมนา 
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คุณลกัษณะพเิศษเฉพาะหมวดวิชาเอก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมทีใ่ชใ้นการพฒันา

คุณลกัษณะพเิศษ 

 การจัดกิจกรรมและการท างานกลุ่ม กิจกรรม

ปฏสิังสรรค์ พบปะ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กบัผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

 การทัศนศึกษาดูงาน การจัด

โครงการกีฬาและนันทนาการ การให้

ความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่

โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปล่ียนความ

คิดเหน็กบับุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจ

ในวิชาชีพครู มี จิตวิญญาณ

และอุดมการณ์ความเป็นครู 

แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     1.2 มีจิตอาสา จิตส านึก

ส า ธ า ร ณ ะ  เ สี ย ส ล ะ เ พ่ื อ

ส่ วน ร วม  รั บผิ ด ชอบและ

ซ่ื อ สั ต ย์ ต่ อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมาย สามารถพัฒนา

ตน เองอ ย่ า ง ต่อ เ น่ื อ งและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

     1.3 มีความกล้าหาญและ

แ ส ด ง อ อ ก ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ มี

วินัย และตรงต่อเวลา สามารถ

1. จั ด

กิ จกรรมการ

เรียนการสอน

ที่ เ น้ น ก า ร

เ รี ย น รู้ จ า ก

สถานการณ์จริง 

บทบาทสมมติ 

กรณีตั วอย่ าง

โดยสอดแทรก

คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ 

2. ก าหนดใ

ห้นิสิตท างาน

เป็นกลุ่ม หรือ

จัดท าโครงงาน

1.สังเกตพฤติกรรม การเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนการ

สอน  

2.ประเมินจากพฤติกรรม

การเข้าเรียน การตรงต่อ

เวลาของนิสิตในการเ ข้า

เ รียน การส่งงานที่ ไ ด้ รับ

มอบหมาย การรับผิดชอบ

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.สัง เกตพฤติกรรมการ

แ ส ด ง อ า ก า ร รั บ รู้ ห รื อ

ตอบสนองในการ เ รี ยน     

การจดบันทึก การโต้ตอบ

ข้อ ซักถาม โดยเ น้นการ

ประเมินตามสภาพจริง 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

วิ นิ จ ฉั ย  จั ด ก า ร แ ล ะ คิ ด

แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมด้วยความถูกต้อง

เหมาะสมกบัสงัคม  

     1.4 ปฏิบัติตนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     1.5 ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปะและวัฒนธรรม 

     1. 6 มี ค่ า นิ ย ม แ ล ะ

คุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย 

มีความสามัคคีและท า งาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้ 

ที่เกี่ยวข้องกับ

คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู เพ่ือ

สร้างจิตส านึก

สาธารณะ โดย

ถื อประ โยชน์

ของ ส่วนรวม

เป็นที่ต้ัง 

3. ฝึ ก ก า ร

เป็นผู้น าและผู้

ต า ม  เ พ่ื อ

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

เป็นสมาชิกที่ดี 

แ ล ะ มี ค ว า ม

รับผิดชอบต่อ

สงัคม 

4. ส ร้ า ง

โอกาสให้นิสิต

ไ ด้ พ บ กั บ

บุ ค ค ล ห รื อ

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่

เ ป็ น ก ร ณี

ตัวอย่าง เพ่ือ

ส ร้ า ง แ ร ง

บันดาลใจใ ห้

ยึ ด มั่ น ใ น

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

5. การเป็น

แบบอย่างที่ ดี

ของอาจารย์ 

6. ประกาศ

เกียรติคุณนิสิต

4.เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน

ร่ ว ม ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประเมินผล 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ที่ท  าประโยชน์

ต่อสงัคม  

7. ป ลูกฝั ง

ให้นิสิตเป็นผู้ที่

มี วิ นั ย ใ น

ตนเองและมี

ร ะ เ บี ย บ  ทั้ ง

ด้านการเรียน

แ ล ะ ก า ร

ด ารงชีวิต    

8. ใ ช้ วิ ธี

วิ ท ย า ก า ร

จัดการเรียนรู้ 

อาท ิการเรียนรู้

จ า ก

กระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 

การเรียนรู้โดย

ใ ช้

สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/

ฉากทัศน์เป็น

พ้ืนฐาน  ก าร

เ รียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน  

2.  ดา้นความรู ้

2. 1 มี ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น

ศึกษาทั่วไป 

     2 . 2  มี ค ว า ม ร อบ รู้ ใ น

ห ลักการ  แนวคิ ด  ทฤษ ฎี  

เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู 

อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต

วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น

ค รู  จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู  

1. จัดกจิกรรมโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  

2. จัดกจิกรรมศึกษาดูงานนอก

สถานที่ เพ่ือให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง 

3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มี

ความเช่ียวชาญ หรือมี

ประสบการณ์ตรงมาบรรยาย 

ประ เ มินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏบัิติ 

ง า น ข อ ง นิ สิ ต โ ด ย ใ ช้          

การประเมินตามสภาพจริง

ในด้านต่างๆ คือ 

1.1 ก า ร ท ด ส อ บ

ย่อย 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้

และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 

ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ เ รี ยน  

หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่ อสารการ ศึกษาและการ

เ รี ย น รู้  ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น

การศึกษาและการเรียนรู้ การ

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา

เ พ่ือการสื่ อสารส าห รับครู  

ทักษะการนิเทศและการสอน

งาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย

และวัดประเมิน ทักษะการ

ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ

ศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความ

เข้าใจในการบูรณาการความรู้

กับการปฏิบัติจริงและการบูร

ณ าก า ร ข้ า มศ า สต ร์  อ า ทิ  

ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร ส อ น

(TPACK)   ก า ร สอนแบบ 

STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) และมีความรู้ในการ

ประยุกต์ใช้  

     2 . 3  มี ค ว า ม ร อบ รู้ ใ น

ห ลักการ  แนวคิ ด  ทฤษ ฎี  

เ น้ือหาวิชาที่ สอน สามารถ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ

เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง 

สามารถติดตามความก้าวหน้า

ด้ า น วิ ท ย า ก า ร แ ล ะ น า ไ ป

ประ ยุกต์ ใ ช้ ในการ พัฒนา

แลกเปล่ียนความคิดเหน็  

วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 

4. ให้นิสติศึกษาค้นคว้าและ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง  

5. ให้นิสติจัดท าโครงงาน การ

ฝึกงาน การฝึกปฏบัิติ การ

ปฏบัิติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงาน องค์กร 

ที่เป็นเครือข่าย      

6. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  

อาท ิการบรรยายเชิงปฏสิมัพันธ ์

การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้

โดยใช้การสบืสอบการการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ โดย

ใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ/์

ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การ

เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Team-based Learning 

Workplace-based Learning 

MOOC (Massive Open Online 

Course) 

 

1.2 ก า ร ท ด ส อ บ

กลางภาคเ รียนและ

ปลายภาคเรียน 

1.3 การรายงาน/

แผนงาน/โครงการ 

1.4 ก า ร น า เ ส น อ

ผลงาน 

1.5 โครงงาน การ

ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ 

การปฎิบัติการสอน  
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ผู้ เ รี ยน  โดยมีผล ลัพธ์ก าร

เรียนรู้และเน้ือหาสาระด้าน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน

ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม

เอกสารแนบท้าย 

     2.4 มีความรู้ เข้าใจชีวิต 

เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการ

อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถ

เ ผ ชิญและ เ ท่ า ทั น กั บก า ร

เปล่ียนแปลงของสังคม และ

สามารถน าแนวคิดปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

และพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผู้เรียน  

 2.5มีความรู้แลความสามารถ

ในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ตามมาตรฐาน  

3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์

ข้อเทจ็จริง และประเมินข้อมูล 

สื่อ สารสนเทศจาแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 

เ ป็นพลเมืองตื่ น รู้  มีส า นึก

สากล สามารถเผชิญและก้าว

ทนักับการเปล่ียนแปลงในโลก

ยุคดิ จิทัล  เทคโนโล ยี ข้ า ม

แพลทฟอร์ม(Platform) และ

โลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แก้ปัญหาและพัฒนางานได้

อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 

1. จั ดก ร ะบวนกา ร เ รี ยน รู้  

เ พ่ื อ ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ ฝึ กทัก ษะ ก า ร

วิเคราะห์ ทกัษะการคิด จากสภาพ 

ปัญหา หรือสถานการณ์จริงต่างๆ  

ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

การสะท้อนคิด การบันทึกการ

เรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การท า

กรณีศึกษา การ โต้วาที การจัดท า

โ ค ร ง ก า ร  ก า ร ท ด ล อ ง ใ น

ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2.  จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาส

เรียนรู้จากปัญหาและประสบการณ์

จริง เพ่ือการเสนอแนะและหาแนว

ทางแก้ไข 

1. การประเมินผลที่สะท้อน

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้   

การประเมินตามสภาพจริง 

จ า ก ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น      

ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น         

การบันทึกการเรียนรู้ และ  

การทดสอบ  

2.  การสัง เกตนิสิต ด้าน

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ 
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ประสบกา รณ์ ภ าคปฏิ บั ติ  

ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน

ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ

เกดิขึ้น 

3.2 เป็นผู้น าทางปัญญา 

สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนา

งานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ

ผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มี

ความเข้มแข็งและกล้าหาญ

ทางจริยธรรม สามารถช้ีน า

และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม

อย่างสร้างสรรค์   

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้จากการท า วิ จัยและ

สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เ พ่ือพัฒนาการ เ รียน รู้ของ

ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้

เ ป็น ผู้ส ร้ า งห รือ ร่ วมส ร้ า ง

นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด

ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 

3 . 4  ต ร ะห นั ก รู้  เ ห็น

คุณค่าและความส าคัญของ

ศาสต ร์พระร าช า เ พ่ื อการ

พัฒน า ที่ ย่ั ง ยื น แ ล ะ น า ม า

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 

พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ

พัฒนาชุมชน   

3. ใช้วิธวิีทยาการจัดการ

เรียนรู้  อาท ิวิธวิีทยาการจัดการ

เรียนรู้  อาท ิการเรียนรู้จาก

กรณีศึกษา การเรียนรู้ โดยบูรณา

การการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา การบรรยายเชิง

ปฏสิัมพันธ ์การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ การเรียนรู้ โดยใช้การสบื

สอบ การการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ โดย

ใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ/์

ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การ

เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ

เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ

เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้

ด้วยการน าตนเอง การเรียนรู้ โดย

วิธโีสเครติส Team-based 

Learning Workplace-based 

Learning MOOC (Massive 

Open Online Course) 

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์

ความรู้สกึของผู้อื่น มีความคิด

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสงัคม  

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ใน 

ช้ันเรียน ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม

แล ะ ง า นที่ ต้ อ ง มี ปฏิ สั ม พั น ธ์

ระหว่างบุคคล เพ่ือเสริมสร้างให้

ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ

1. ป ร ะ เ มิ น

พฤติกรรมของ

นิสิตที่ แสดงถึ ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ร ะห ว่ า ง บุคคล 
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4.2 ท างานร่วมกบัผู้อื่น 

ท างานเป็นทมี เป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี มีสมัพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง

และคนในชุมชน มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน

เศรษฐกจิ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน 

ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ

ระหว่างกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 

และพัฒนาตนเองในด้านความมี

มนุษยสัมพันธ์อันดีและความ

รับผิดชอบส่วนบุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้  

ในภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกช้ัน

เรียน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 

3. สอดแทรกเร่ืองความ 

รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ 

การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 

ฯลฯ  ในรายวิชาต่างๆ 

4. บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกบั 

กา รส ร้ า งคว ามสั ม พันธ์ อั นดี

ระหว่างบุคคลในสังคมและความ

รับผิดชอบเข้ากับเน้ือหาในทุก

รายวิชาที่สอน 

5. มอบหมายงานทั้งเป็น 

รายบุคคลและเป็นกลุ่มให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  ห ลั ก ก า ร ที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  และความรับผิดชอบ โดย

น าเสนอเป็นรายงาน ในรูปแบบ

การน าอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

6. ใช้วิธวิีทยาการจัดการ 

เรียนรู้  อาท ิการเรียนรู้ โดยบูรณา

การการปฏบัิติงานจริงใน

สถานศึกษา การบรรยายเชิง

ปฏสิัมพันธ ์การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ การการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้แบบ

แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบในการ

ท ากิจกรรมกลุ่ม 

เช่น การยอมรับ

ฟังความคิดเห็น

ของเพ่ือน โดยใช้

การประเมินตาม

สภาพจริง 

2. เปิดโอกาส

ใ ห้ นิ สิ ต มี ส่ ว น

ร่ ว ม ใ น ก า ร

ประเมิน 
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ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ โดย

ใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ/์

ฉากทศัน์เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้

เชิงผลิตภาพTeam-based 

Learning Workplace-based 

Learning MOOC (Massive 

Open Online Course) 

5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทกัษะการวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเดน็ปัญหาทาง

การศึกษาได้อย่างรวดเรว็และ

ถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกบัผู้เรียน 

พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลใน

ชุมชนและสังคม และ

ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธภิาพโดย

สามารถเลือกใช้การสื่อสาร

ทางวาจา การเขียน หรือการ

น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่

เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

หรือความรู้จากแหล่งการ

เรียนรู้ ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  สามารถใช้

โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จ าเป็น

ส าหรับการเรียนรู้  การจัดการ

เรียนรู้  การท างาน การประชุม 

การจัดการและสบืค้นข้อมูล

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

รูปแบบที่หลากหลายและ

เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต

มีความรู้ความเข้าใจและมี

ความตระหนักถึงคุณค่า ใน

เร่ืองของหลักการพูด การ

เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณิตศาสตร์และเทคนิคทาง

สถิติ  ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ 

เลือกใช้ วิเคราะห์และ

ประเมินคุณค่า ตลอดจน

สงัเคราะห์เพ่ือการน าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ

น าเสนอผลงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

เน้นการฝึกทกัษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข และ

เทคนิคทางสถิติ รวมทั้ง

ส่งเสริมให้เกดิทกัษะการ

สื่อสารทั้งการรับฟัง   การพูด 

และการเขียน ระหว่างผู้เรียน 

ผู้สอน สงัคมและชุมชน 

3. ใช้วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้  

อาท ิ 

- ป

ระเมินทกัษะของนิสติ 

ในด้านการสื่อสาร    

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การ

วิเคราะห์ เทคนิคเชิง

ตัวเลขและสถิติ ที่เน้น

การประเมินตามสภาพ

จริง เช่น การสงัเกต

พฤติกรรมเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร 

และผลงานของนิสิต 

การประเมินการ

น าเสนอผลงานของ

นิสติโดยใช้ Power 

Point การประเมิน

ทกัษะการศึกษาค้นคว้า

ของนิสติ การประเมิน

ทกัษะการสนทนาทาง

วิชาการของนิสติ การ

ประเมินการเขียนทาง

วิชาการของนิสติ 

- เ

ปิดโอกาสให้นิสติมีส่วน

ร่วมในการประเมิน

ทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การ
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

และสารสนเทศ รับและส่ง

ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้

ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ

สารสนเทศ อกีทั้งตระหนักถึง

การละเมิดลิขสทิธิ์และการ

ลอกเลียนผลงาน 

4. การเรียนรู้ โดยบูรณาการการ

ปฏบัิติงานจริงในสถานศึกษา 

การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ ์ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

โดยบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทลั  

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน  

การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทศัน์เป็น

พ้ืนฐาน  

Team-based Learning 

Workplace-based Learning 

MOOC (Massive Open 

Online Course) 

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และเทคนิคทางสถิติ 

6.  ดา้นวิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้

6.1 มีความรู้ความเข้าใจ

ในแนวคิดปรัชญาการศึกษา 

สามารถตัดสนิใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเช่ือในการ

สร้างหลักสตูรรายวิชา การ

ออกแบบเน้ือหาสาระ 

กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสื่อสาร การ

วัดและประเมินผู้เรียน การ

บริหารจัดการช้ันเรียน การ

จัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ ในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ

เปิดได้อย่างเหมาะสมกบั

สภาพบริบทที่ต่างกนัของ

ผู้เรียนและพ้ืนที่  

6.2 มีความสามารถใน

การน าความรู้ทางจิตวิทยาไป

1. จัดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง 

ได้แก่ การจัดท าแผนการ

เรียนรู้   การจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน การผลิตสื่อ 

และการใช้สื่อ  การวัด

ประเมินผล  การปฏบัิติการ

สอนแบบจุลภาค (Micro 

Teaching)  การวิจัยในช้ัน

เรียน  

2. จัดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง

ในด้านการปฏบัิติงานครูใน

สถานศึกษา  การปฏบัิติการ

สอนระหว่างเรียนและใน

สถานศึกษา  

3. จัดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ 

1. ให้ผู้มีส่วน

ร่วมทุกฝ่าย เช่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูพ่ีเล้ียง ครูประจ าช้ัน 

เพ่ือน อาจารย์นิเทศก์ 

ประเมินนิสติ ที่เน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง 

ในเร่ืองความ สามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายและความ

เป็นครู 

2. ประเมินผ

ลงานนิสติ จาก บันทกึ

การสอนประจ าวัน 

บันทกึการนิเทศ บันทกึ

การสงัเกตการสอนครู

พ่ีเล้ียงและเพ่ือน  

แผนการจัดการเรียนรู้  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกจิกรรม 

การจัดเน้ือหาสาระ การบริหาร

จัดการ และกลไกการ

ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง

ความต้องการ ความสนใจ 

ความถนัด และศักยภาพของ

ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ

และผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี

ข้อจ ากดัทางกาย 

6.3 จัดกจิกรรมและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการ

ลงมือปฏบัิติและการท างานใน

สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ

พัฒนาการคิด การท างาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ 

ฝึกการปฏบัิติให้ท าได้ คิดเป็น 

ท าเป็น โดยบูรณาการการ

ท างานกบัการเรียนรู้และ

คุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกนั แก้ไขปัญหา และ

พัฒนา ด้วยความความซ่ี

อสตัย์สจุริต มีวินัยและ

รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด

ผู้เรียนส าคัญที่สดุ 

6.4 สร้างบรรยากาศ 

และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการ

เรียน แหล่งวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภมูิ

หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านการ

สอน ผ่านการสงัเกตการสอน 

การสมัภาษณ์ 

4. จัดให้ผู้เรียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพ่ือน

ในสถาบันและต่างสถาบัน  

5. จัดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น 

ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน ครู

ผู้ช่วย ครูพ่ีเล้ียง ครูต้นแบบ  

ครูแกนน า หรือครูแห่งชาติ 

6.  จัดให้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง เช่น กรณี

ตัวอย่างจากห้องเรียน การ

สงัเกตการณ์สอนแบบต่างๆ 

การสมัภาษณ์หรือสนทนากบั

ผู้มีประสบการณ์ 

7.  ใช้วิธวิีทยาการ

จัดการเรียนรู้  อาทกิารเรียนรู้

โดยบูรณาการการปฏบัิติงาน

จริงในสถานศึกษา การเรียนรู้

แบบร่วมมือ การการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) การเรียนรู้

แบบผสมผสาน โดยบูรณา

การเทคโนโลยีดิจิทลั  

8. การเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน  

    1)การเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก

ทศัน์เป็นพ้ืนฐาน  

    2)การเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 

    3)การเรียนรู้ โดยใช้การวิจัย

เป็นฐาน 

กระบวนการท างานวิจัย

ในช้ันเรียน การท าแฟ้ม

สะสมงาน สรุปผลการ

ปฏบัิติการสอนและฝึก

ประสบการณ์ รายงาน

ผลการจัดการเรียนรู้

และการปฏบัิติงานใน

สถานศึกษา 

3. สงัเกตการ

สอนในช้ันเรียนและ

ประเมินแบบบันทกึ

หลังการสอน โดยครูพ่ี

เล้ียง อาจารย์นิเทศก ์

ผู้บริหารสถานศึกษา 

และเพ่ือนนิสติ  

4. ประเมิน

งานวิจัยในช้ันเรียนโดย

ครูพ่ีเล้ียง และอาจารย์

นิเทศก ์

5. ประเมิน

การจัดโครงการทาง

วิชาการของนิสติ 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ปัญญาทั้งในและนอก

สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มี

ความสามารถในการ

ประสานงานและสร้างความ

ร่วมมือกบับิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย

ความสะดวกและร่วมมือกนั

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 

มีปัญญารู้คิดและเกดิการใฝ่รู้

อย่างต่อเน่ืองให้เตม็ตาม

ศักยภาพ 

6.5 มีทกัษะศตวรรษที่ 

21 เช่น ทกัษะการเรียนรู้  

ทกัษะการรู้เร่ือง ทกัษะการคิด 

ทกัษะชีวิต ทกัษะการท างาน

แบบร่วมมือ ทกัษะการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทกัษะ

เทคโนโลยี และการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง สามารถน า

ทกัษะเหล่านี้มาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  

    4)การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน  

    5) การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 

    6)การเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง       

    7)การเรียนรู้ โดยวิธโีสเครติส 

    8)Team-based Learning 

    9)Workplace-based 

Learning 

    10)MOOC (Massive Open 

Online Course) 

    11)การเรียนรู้แบบกห้องเรียน

กลับด้าน การเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก

ทศัน์เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ โดย

ใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ โดย

ใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้ โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ เชิง

ผลิตภาพ การเรียนรู้ ด้วยการน า

ตนเอง การเรียนรู้ โดยวิธโีสเครติส

Workplace-based Learning 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

1. รัก ศรัทธาและภมูิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 

และปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี 

3. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ มีวินัย 

และตรงต่อเวลา สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม

จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกบัสังคม 

4. ปฏบัิติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

6. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธปิไตย มีความสามัคคีและท างานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ 

ดา้นความรู ้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาท ิ

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา

ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ

จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสตูร

และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้  การ

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 

ทกัษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทกัษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทกัษะ

ศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ

จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(TPACK)  

การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการ

ประยุกต์ใช้ 

3. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้ และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน

วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้

และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา

ตามเอกสารแนบท้าย  

4. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
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สงัคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

5. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน  

ดา้นทกัษะทางปัญญา 1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเทจ็จริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เทา่ทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล 

สามารถเผชิญและก้าวทนักบัการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทลั เทคโนโลยีข้าม

แพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน

และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ 

หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏบัิติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทดัฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 

2. เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ

ผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแขง็และกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม

อย่างสร้างสรรค์   

3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 

4. ตระหนักรู้ เหน็คุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ

พัฒนาชุมชน   

ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สกึของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสงัคม 

2. ท างานร่วมกบัผู้อื่น ท างานเป็นทมี เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสมัพันธภาพที่ดี

กบัผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

ดา้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สาร และเทค

โนโลยสารสนเทศ 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสงัเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเดน็ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง

รวดเรว็และถูกต้อง 

2. สื่อสารกบัผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสงัคม และผู้เกี่ยวข้อง 
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3. กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 

การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่จ าเป็น

ส าหรับการเรียนรู้      การจัดการเรียนรู้  การท างาน การประชุม การจัดการ

และสบืค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย

พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อกีทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 

ดา้นวิธีวิทยาการ

จดัการเรียนรู ้

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสนิใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสตูรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ 

กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน

ผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกบั

สภาพบริบทที่ต่างกนัของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2. มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และ

กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความ

ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ

ผู้เรียนที่มีข้อจ ากดัทางกาย 

3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเ รียนรู้ให้ ผู้ เ รียนได้ เ รียน รู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง 

ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก

การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข

ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซ่ีอสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อ

ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สดุ 

4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการ

เรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ

ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเน่ืองให้เตม็ตามศักยภาพ 
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5. มีทกัษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการรู้เร่ือง ทกัษะการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทกัษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถน าทกัษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการ

พัฒนาตนเอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะก าลังศึกษาก าหนดให้มีการทวนสอบผล

การเรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบใน

ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผล

ตามล าดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษา มีการ

ติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน เร่ือง

คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์

บัณฑติ ศิษย์เก่าเกี่ยวกบักจิกรรมการเรียนการสอน การส ารวจความเหน็จากผู้ใช้บัณฑติต่อความพร้อมทาง

วิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้ งโดยคณะ

ศึกษาศาสตร์และโดยนิสติ เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีข้ึน 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

3.2  ได้รับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3.3  เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.4  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 พ.ศ.2559 

3.5 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 

 


