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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091104283
ภาษาไทย
:
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ.(พลศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
3. วิชาเอก
-

Bachelor of Education (Physical Education)
B.Ed. (Physical Education)

4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตร กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรทางวิชาการ
หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพ
หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยเอกสารตาราที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่
11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) ในปี การศึกษา 2560 (หลังจาก
เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2563 เป็ นเวลา 3 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูพลศึกษา
8.2 นักวิจัยทางพลศึกษา
8.3 นักวิชาการทางพลศึกษา
8.4 นักพัฒนาชุมชนพลศึกษา
8.5 นักวิชาชีพทางพลศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.6 นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
8.7 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางพลศึกษา
8.8 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางพลศึกษา
8.9 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึ กอบรมพลศึกษา
8.10 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์
อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน

2

อาจารย์ ดร. ทศพล ธานี

3

อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

4

อาจารย์เทเวศน์ จันทร์หอม

5

อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา), 2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
กศ.บ. (พลศึกษา), 2529
กศ.ม. (พลศึกษา), 2543
กศ.ด (สุขศึกษาและ
พลศึกษา), 2558
วท.บ. (พลศึกษา), 2545
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา), 2551
วท.บ. (พลศึกษา), 2544
กศ.ม. (พลศึกษา), 2546
วท.บ. (พลศึกษา), 2552
กศ.ม. (พลศึกษา), 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพลศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ โรงเรี ย นสาธิต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ โรงเรี ย น
เครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)ได้ วิ เคราะห์
สถานการณ์พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในช่วง 3 ปี แรก
ไว้ ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะมีอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่ง
ภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็ นภาคที่สร้ างรายได้ หลักของประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศและเป็ นฐานในการสร้ างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการมีบทบาท
สาคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่เศรษฐกิจ แต่ภาพรวมยังคงพบข้ อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สามารถขยายตัวได้ ดีเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 5 ต่อปี ทาให้ รายได้ ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)
ในปี 2557 มาอยู่ท่ปี ระมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ทาให้
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ประเทศไทยได้ ขยับ ฐานะขึ้นมาเป็ นประเทศรายได้ ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country)
แต่ในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน ซึ่งต่ากว่าศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่ าระดับที่จะทาให้ ประเทศไทยหลุ ดจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง
แม้ ว่าประเทศไทยจะมีการปรับโครงสร้ างการผลิตสู่ประเทศรายได้ ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถและ
ประสิทธิภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง เพื่อให้ ประเทศไทยข้ ามผ่านจุดของประเทศรายได้ ปาน
กลางขั้นสูงไปสู่ประเทศที่มีรายได้ สูง จึงมีการวางโมเดลเศรษฐกิจใหม่บนพื้นทางแนวคิดทาง “ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยง” โดยเน้ น การพั ฒ นาประเทศไปสู่ “ความมั่น คง มั่ น คั่งและยั่งยืน ” ในโมเดลที่
เรียกว่า ประเทศไทย 4.0
“ประเทศไทย 4.0” เป็ นโมเดลในการปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม” อย่างน้ อย 3 มิติสาคัญ คือ 1.การเปลี่ยนการ
ผลิ ต สิน ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ต กรรม” 2.เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจาก
การเน้ นภาคการผลิตสินค้ าไปสู่การเน้ นภาคบริการมากขึ้น โมเดลเศรษฐกิจใหม่น้ ีจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็ นตัว “Reform in Action” ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจ
การปฏิรู ป การวิ จัยและการพั ฒ นา และการปฏิรูป การศึ กษาไปพร้ อมๆกัน สิ่งสาคัญ คือการพั ฒ นา
บุคลากรและกาลังคน กาลังแรงงาน อันเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญให้ มีประสิทธิภาพ
ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนด้ านการศึกษาหัดมาให้ ความสนใจในการเร่ ง
พั ฒ นาบุ คคล นั ก เรี ยน นิ สิต นั ก ศึ กษาอัน เป็ นกาลั งพลในอนาคตของประเทศให้ มีทักษะจาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้ วย 1.ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2.ทักษะการทางาน
ร่ ว มกั น (Collaboration Skill) 3.ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skill) 4.ทั ก ษะความคิ ด
สร้ างสรรค์ (Creative Thinking) 5.ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) คณะพลศึ กษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับทิศทางของประเทศและ
ความต้ อ งการของสังคมตระหนั ก ถึ งการเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และโมเดลการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 อันเป็ นแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ ตลอดจนการสร้ างเสริม
ทักษะจาเป็ นในศตวรรษที่ 21แก่บุคคลของประเทศต่อไป จึงนามาพิ จารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาในครั้งนี้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ท างสังคมและวัฒ นธรรมในปั จ จุ บ นั ของประเทศไทยตาม แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) พบว่าในด้ านโครงสร้ างประชากรของ
ประเทศมีการเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่การเป็ นสังคมสูงวัย แต่ ยังคงมีปัญ หาทั้งใน เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณประชากรมีอตั ราการเจริญพันธุ์
รวมลดลงจาก เป็ น 1.62 คน ในช่ วงปี 2548- 2558 ทาให้ ในอนาคตกาลังแรงงานของประเทศมี
แนวโน้ มลดลง และแรงงานกว่าร้ อยละ 30 เป็ นประชากร กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิ ต
ภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้ า ซึ่งจะเป็ นข้ อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ในทางตรงกันข้ ามประชากร
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กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นสะท้ อนถึงภาระ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น ขณะที่ผ้ ู สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ ไม่เพี ยงพอในการยังชีพ และในเชิงคุณ ภาพของประชากร
ด้ านสุขภาพ การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม และความเหลื่อมลา้ ระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็ นปัญหาสาคัญ
ของสังคมไทย วั ฒ นธรรมอัน ดี งามของไทยเริ่ มเสื่อ มถอยและสังคมไทยมี แ นวโน้ มเป็ นสังคม พหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้ คุณค่ากับความสนุ กสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่ร้ ูจักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้ ม
การเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ ามาของแรงงานต่างชาติท่กี ่อให้ เกิดการนาเอาวัฒนธรรม
ต้ น ทาง ผสมผสานกับ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อย่ า งไรก็ตามในด้ านการศึ ก ษาคนไทยได้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้ อน ได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้ านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจ
ต่ างๆ พบว่ า ปั ญ หาสาคั ญ ที่สุด คื อ ความซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต และการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น โดยเห็น ว่ าต้ อ ง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน สังคมไทยเร่งด่วน
คณะพลศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒตระหนั ก ถึงสถานการณ์ ทางสังคมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)ในทุกมิติท่จี ะส่งผลกระทบ
ต่อการพั ฒนาคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต ตลอดจนปั จจัยเร่ งด่วนที่ควรได้ รับการแก้ ไขและ
พัฒนาให้ ดีข้ ึน จึงนามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ในครั้งนี้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ติดกับดักทางเศรษฐกิจ
ในความพยายามข้ ามผ่านจุดของประเทศรายได้ ปานกลางขั้นสูงไปสู่ประเทศที่มีรายได้ สงู ด้ วยการปรับ
โครงสร้ างเศรษฐกิจในโมเดลที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้ นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและเน้ นการบริการ
มากยิ่งขึ้นและในสถานการณ์ด้านสังคมที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรครั้งใหญ่ในการ
เข้ าสู่สังคมผู้ สูงอายุ คุ ณ ภาพของประชากร ด้ านสุขภาพ การเรี ยนรู้ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม และความ
เหลื่อมลา้ ระหว่างกลุ่มคน วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย ทั้งหมดนี้ยังคงเป็ นปัญหาสาคัญ
ของประเทศไทยในการพั ฒ นาประเทศ ด้ านการศึ ก ษาของประเทศภายใต้ บทบาทหน้ าที่ ข อง
กระทรวงศึ กษาธิการได้ มีการร่ าง กรอบทิศทางแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 – 2574 โดยมี
จุ ดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้ นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การ
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พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้ างงานได้ ภายใต้ บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ รวมทั้ง
มีความเป็ นพลวัต และในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 – 2565 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ วางเป้ าหมายไว้ คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสามารถปรั บ ตั ว ส าหรั บ งานที่เกิ ด ขึ้ น ตลอดชี วิ ต พั ฒ นา
ศักยภาพอุดมศึ กษาในการสร้ างความรู้และนวัตกรรม เพื่ อเพิ่ มขึดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศในโลกาภิวัตน์ ” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ กาหนดให้ มีแนวทางในการปฏิรูป
การศึ ก ษาที่สาคั ญ ในด้ านการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครูท้ังระบบ ตั้งแต่ กระบวนการผลิ ต สรรหาและการ
คั ด เลื อ กให้ ได้ ค นดี ค นเก่ ง เข้ า สู่ว งการศึ ก ษา ให้ มี มิ ติ บู ร ณาการและองค์ ร วมการพั ฒ นาโดยเน้ น
ความสาคัญประการหนึ่งเรื่อง พั ฒนาและสร้ างครูคุณ ภาพสูงซึ่งเป็ นตัวคูณ (Multiplier) เพื่ อนาไปสู่
การสร้ างคนดีคนเก่ง
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนัก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและนโยบาย
ของทางภาครั ฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึ งมุ่ งพั ฒนาหลั กสูตรการศึ กษาบั ณฑิต สาขาวิชาพลศึ กษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาให้ มีทกั ษะจาเป็ นในศตวรรษ
ที่ 21 5 ทั ก ษะ คื อ 1.ทัก ษะการคิ ด วิ จ ารณญาณ (Critical Thinking) 2.ทัก ษะการท างานร่ วมกั น
(Collaboration Skill) 3.ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skill) 4.ทั ก ษะความคิ ด สร้ างสรรค์
(Creative Thinking) 5.ทัก ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) และสร้ างคุ ณ ลั กษณะของ
บัณ ฑิตคณะพลศึ กษา 4 ประการ (4 H’s Core Competency) คือ มีสุขภาพดี (Health) มีคุณ ธรรม
(Heart) เลิศล้าปั ญ ญา (Head) ความสามารถเยี่ยม (Hand) เพื่ อสร้ างบัณ ฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาพล
ศึกษาเป็ นคนดีคนเก่ง และมุ่งเน้ นปลูกฝังทัศนคติให้ นิสิตเข้ าใจบทบาทหน้ าที่สาคัญของตนเองที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ พัฒนาอย่างมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นต้ นแบบด้ านการผลิตครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาแห่ งหนึ่ งของประเทศนานกว่ า 60 ปี โดยมี ห ลั ก ปรั ช ญาที่ ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Education is Growth”
จึงตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการศึกษาอย่างลึกซึ้งและเข้ าใจบทบาทความเป็ นผู้นาด้ านการ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพตลอดมา เพื่อให้ ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านเจตคติ ด้ านสมรรถนะในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ออกไปเป็ นกาลังสาคัญในการพั ฒนาประเทศ ซึ่งพั น กิจของสถาบันคือ 1.ผลิ ตและพั ฒ นาบุ คคลที่มี
คุณภาพและคุณธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ 2.สร้ างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3.
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บริ ก ารวิ ช าการที่มี คุ ณ ภาพ จิ ต ส านึ ก และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม 4.ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และท านุ บ ารุ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ 5.พั ฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล และมุ่งสร้ างสมรรถนะของ
นิสิตและบุคลากรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ เป็ นผู้มี “ทักษะสื่อสาร” ซึ่ง
หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ ภ าษา สื่อสารได้ เข้ า ใจชั ด เจน (Language) ความสามารถในการ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถใน การใช้ ICT (Information Communication
Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ “ความเป็ นครู” จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒที่ได้ กล่าวมานั้นสอดคล้ องตามหลักการ นโยบายและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และ(ร่ าง) กรอบทิศทางแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2560 – 2574 อย่างมาก จึงสามารถกล่าวได้ ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญงอกงาม
คณะพลศึกษา ดาเนินการภายใต้ พันกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการผลิตและ
พั ฒ นาบุ คคลที่มีคุณ ภาพและคุ ณ ธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้แ ละสังคมแห่ งการ
เรียนรู้ โดยเป็ นผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อประกอบ
วิชาชีพครูและปฏิบัติหน้ าที่ทางการศึกษาในสถานศึกษาและในชุมชน จึงมีความจาเป็ นในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในปี พ.ศ.2560 ให้ มีความทันสมัย รู้เท่าทันสถานการณ์
ติดตามและพั ฒนาตนเองให้ มีความก้ าวหน้ าทางวิชาการ สามารถแก้ ไขปั ญหาและสามารถรองรับกับ
การปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เป็ นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถและลุ่ม
ลึก ในเชิ งวิชาการและวิ ช าชี พ ที่เป็ นสากล สามารถตอบสนองความต้ อ งการในการแก้ ไขปั ญ หาและ
พั ฒนาประเทศได้ เป็ นไปตามปรั ชญาและพั นธกิจของมหาวิทยาลัย สนองตอบต่ อเจตนารมณ์ และ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 มาตราที่ 52 ที่ให้ กระทรวงส่งเสริมให้ มีระบบและ
กระบวนการผลิต การพั ฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานให้
เหมาะสมกับเป็ นวิชาชีพชั้นสูง ด้ วยเหตุน้ ีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ ดาเนินการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สูตรการศึ ก ษาบั ณ ฑิต สาขาวิชาพลศึ กษา เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิตให้ เป็ นครู แ ละ
บุคลากรทางพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็ นที่พึงของการจัดการศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัย
อันเป็ นศรีสง่าแห่งมหานคร โดยยึดหลักปรัชญาที่เชื่อว่า “การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ตามโครงสร้ างของหลักสูตรนิสิตจะต้ องเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจากสานักนวัตกรรม
การเรียนรู้ เรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์และเรียนรายวิชาเอกเฉพาะด้ านจากคณะพลศึกษา
โดยมีการบริหารจัดการในหมวดต่าง ๆดังนี้
13.1 ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งเป็ นหลักสูตรบูรณาการและมี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย
ความรับผิดชอบของสานักนวัตกรรมการเรียนรู้
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะวิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบ
ของคณะศึกษาศาสตร์
- วิชาเอกพลศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบ
ของคณะพลศึกษา
13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสติ สามารถ
เลือกเรียน รายวิชาเป็ นวิชาเลือกเสรี จากทุกคณะวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คระ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการกระบวนการหลักสูตร คณะพลศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาจารย์ผ้ ูสอน และนิสติ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูพลศึกษา เสริมสร้ างกีฬา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็ นผู้นาสังคม
1.2 ความสาคัญ
ประชากรเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ เจริญก้ าวหน้ า ประเทศใดก็ตามที่
มีคุณภาพชีวิตของประชาการโดยร่วมอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีย่อมแสดงถึงศักยภาพและความเจริญก้ าวหน้ าของ
ประเทศนั้นๆด้ วย เพราะคุณภาพชีวิต คือ ตัววัดมาตรฐานการดารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุ ษย์
ตามสภาพความจาเป็ นพื้ นฐานในสังคม ซึ่งได้ สนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และความคิดอย่างเพี ยงพอ จนก่อให้ เกิดความสุขตลอดทั้งการมีสุขภาพทางร่ างกายและจิตใจที่ดี จึง
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อนุ มานได้ ว่าประเทศใดที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศนั้นเป็ นประเทศที่เปี่ ยมไปด้ วยความอุดม
สุข คุ ณภาพชีวิตที่ดีมีปัจจัยพื้ นฐานคือร่ างกายและจิตใจ เป็ นสาคัญ ดังนั้ นเพื่ อให้ การขับเคลื่อนของ
ประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนนั้น การวางรากฐานทางด้ านสุขภาพร่ างกายที่สมบู รณ์
แข็งแรง การมีอนามัยที่ดี การรู้รักษาอารมณ์และจิตใจให้ ร่าเริงแจ่ มใสแก่ประชากรอย่างทั่วถึงจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ นยิ่ง
พลศึ ก ษา เป็ นศาสตร์ ท่ีสามารถพั ฒ นาบุ คคลให้ เป็ นคนที่สมบู รณ์ ทั้งทางด้ านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยพลศึกษาได้ ใช้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การ
เล่ นเกม และกีฬา ซึ่งกิจกรรมทางกายต่างๆ เหล่ านี้ได้ รับการคัดสรรมาเป็ นอย่างดีแล้ วนามาใช้ เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคคลให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่าง ด้ วยความสาคัญของศาสตร์ทาง
พลศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร จึงได้ ถูกบรรจุ ไว้ ในระบบการศึกษาของประเทศไทยมา
เป็ นเวลานาน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานพุทธศักราช 2551 ในปั จจุ บัน กาหนดให้ มี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และได้ ระบุว่า “สุขศึกษาและพลศึกษาเป็ นการศึกษาด้ าน
สุขภาพที่มีเป้ าหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ การสร้ างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ครอบครั ว และชุ ม ชนให้ ย่ั งยื น ” ทั้งนี้ ศาสตร์ ท างพลศึ ก ษายั งสามารถขัด เกลาและพั ฒ นาเด็กและ
เยาวชนอันเป็ นกาลั งของชาติให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีคุณ ธรรม จริยธรรม ในตนเองสามารถ
สร้ างให้ เป็ นคนดีคนเก่งของประเทศชาติได้
คณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ จึ งมี บ ทบาทหน้ า ที่ในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา ให้ มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 เป็ นผู้นาทางสังคมในการการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในวิชาพลศึกษาอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน สามารถนาไปถ่ายทอดและปลูกฝังให้ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปในยุคสมัยที่มี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ เรียนรู้วิธีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรงสมบูรณ์และถูกต้ อง
ดังนั้นวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สามารถเป็ นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทุน มนุ ษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ
เพื่อให้ ประเทศสามารถก้ าวข้ า มกับดักของประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์
การเรี ยนรู้ มี ความเป็ นครู และเป็ นนั ก วิ ชาการที่พ ร้ อ มด้ วยคุ ณ ธรรม บั ณ ฑิ ตที่สาเร็จการศึ ก ษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางการศึ ก ษาทั้งในวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ชาชี พ ทางพลศึ กษา
มุ่งเน้ นการบูรณาการความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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2. มี ค วามสามารถในการวิ จั ย การออกแบบและสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมการจั ด การ
เรี ยนรู้ทางพลศึ ก ษาและกีฬ าเพื่ อ พั ฒ นาประสิทธิภ าพในการจั ดการเรี ยนรู้แ ละพั ฒ นาผู้ เรี ยนอย่ าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางสังคม
3. มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
4. มีภาวะผู้นาทางด้ านทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้ อมด้ วยค่านิยมหลักของคนไทย
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีศรัทธาในวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. การพัฒนามาตรฐานการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพครู

กลยุทธ์
1.1 จัดการปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาสาหรับ
การปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 จัดการปฏิบตั กิ ารสอนใน
1.2.1 การปฏิบตั กิ ารสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สถานศึกษาที่มคี ุณสมบัตติ ามที่คุรุ
สภากาหนดเป็ นเวลา 1 ปี
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ปฏิบตั กิ ารสอนในสาขาวิชาเฉพาะ
2. การพัฒนาคุณลักษณะทาง
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
2.1.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
วิชาชีพครู
ทางวิชาชีพครู
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร
2.1.3 คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.4 การประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่เน้ น
ที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
ด้ านการสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ น ผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
ฐาน
3.1.2 มีการประเมินและติดตามผล
3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้ านการสอนที่ การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
3.2.1 จัดโครงการอบรม/สัมมนา/
3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้ น ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้ นผลการ
ผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
เรียนรู้เป็ นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การสอนที่เน้ นผลการเรียนรู้เป็ นฐาน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ สกอ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและตาม
ความต้ องการของสังคม

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐาน
จากหลักสูตรสากลและพื้นฐานของ
สังคมไทย
4.3ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความต้ องการของ
สังคม

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
4.2.1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
4.2.2 รายงานวิจัย
4.3.1รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรร
4.3.2 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของบัณฑิต
4.3.3 ผลการสารวจความต้ องการ
ของศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า ครู
บุคลากรทางการศึกษา
4.3.4 การประเมินจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ งภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สัป ดาห์ ข้ อก าหนดต่ างๆ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. มีคณสมบัติอ่นื ที่ครบถ้ วนตามมหาวิทยาลัยกาหนด
2. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง นี้ โดยให้ เป็ นไปตามมติ ข องคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
4. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
1) ผ่ านการคัด เลื อ กตามเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา และ/หรื อ
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ โครงการพิเศษ เช่นโครงการบัณฑิต
คณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศฯ โครงการนักกีฬา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3) ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็ นครูในระดับดี
4) ผ่านการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรนี้พบปั ญหานิสิตมีพ้ ืนฐานด้ านความรู้และทักษะด้ านวิชาการ
ทักษะปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูพลศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาลใจและความตระหนัก
ในความสาคัญของวิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดกระบวนการหลักสูตรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครูและรายวิชาเอกพลศึกษา
ที่มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็ นครูแก่นิสิตเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ ความเข้ าใจและ
ความตระหนักรู้ในวิชาชีพครูพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) กิจ กรรมเสริ ม หลั ก สูตรเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละทักษะพื้ นฐานด้ านวิ ชาการและทัก ษะ
ปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูพลศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวน
นิสิต
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
รวม
คาดว่า
จะสาเร็จ
การศึกษา

2560

2561

2562

2563

2564

90
90
-

90
90
180
-

90
90
90
270
-

90
90
90
90
360
-

90
90
90
90
90
450
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,00 13,500,000
จ่าย 1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม 30,000
บาท/คน/ปี x90 จานวนรับ)
รวมรายรับ
2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,00 13,500,000
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน 150,000 บาท (ภาคการศึกษาละ15,000 บาท)
2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)
(1500บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
(3000บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ (300บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. งบพัฒนาบุคลากร(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. งบสนับสนุนการวิจัย(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
7. ค่าสาธารณูปโภค(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์(750บาท/คน/ภาคการศึกษา)
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย(2,250บาท/คน/ภาคการศึกษา)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี 2560

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

4,320,000

540,000

1,080,000

2,160,000

4,320,000

8,640,000

54,000

108,000

216,000

432,000

864,000

135,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

135,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

135,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

135,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

135,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

405,000

810,000

1,620,000

3,240,000

6,480,000

171,000

342,000

684,000

1,368,000

2,736,000

162,000

324,000

648,000

1,296,000

2,592,000

153,000

306,000

612,000

1,224,000

2,448,000

117,000

234,000

468,000

936,000

1,872,000

54,000

108,000

216,000

432,000

864,000

2,601,000

5,202,000

10,404,000

20,808,000

41,616,000

รวม 14,450 กาไร 550
หมายเหตุ

ส าหรั บ นิ สิ ต ต่ างชาติ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ อ ภาคการศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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2.7 ระบบการศึกษา
จัดการเรียนการสอนเป็ นแบบชั้นเรียนและตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ก.
ข.
1.

2.

3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็ นหลักสูตร 5 ปี กาหนดให้ เรียน
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายละเอียดวิชา
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
129 หน่วยกิต
2.1. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
49 หน่วยกิต
1) วิชาชีพครู
33 หน่วยกิต
2) วิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
4 หน่วยกิต
3) วิชาการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
12 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกพลศึกษา
68 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทฤษฎี จานวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
- วิชาทฤษฎีบังคับ
36 หน่วยกิต
- วิชาทฤษฎีเลือก
4 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
- วิชากีฬาและกิจกรรมบังคับ
16 หน่วยกิต
- วิชากีฬาและกิจกรรมเลือก
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
4 หน่วยกิต
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่นอ้ ยกว่า
165หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือก
จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
หรือ
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้
เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้ เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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วิชาเลือก* กาหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้
เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้ เรียนไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
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มศว 257
SWU 257
มศว 258
SWU 258
มศว 262
SWU 262
มศว 263
SWU 263
มศว 264
SWU 264
มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั สันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364

มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

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

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 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 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนา้
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
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสติ มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3
เพิ่มเติมตามความต้ องการให้ ครบ 10 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
ศษ111
ED111
ศษ201
ED201
ศษ202
ED202
ศษ211
ED211
ศษ241
ED241
ศษ321
ED321
ศษ331
ED331
ศษ351
ED351
ศษ391
ED391
ศษ461
ED461
ศษ471
ED471
ศษ481
ED481
ศษ491
ED491
ศษ591
ED591

2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ กาหนดให้ เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
English Skills for Learning Development
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
Thai Language and Thai Culture for Teachers
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
Educational Paradigms
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
Human Learning and Psychology for Teachers
วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
Methodologies for Curriculum Development
วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
Methodologies for Learning Management
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Teaching Practicum I
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
Educational Quality Assurance and Management
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษา
Design and Development of Media, Innovation and Information
Technology for Educational Communication
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Teaching Practicum II
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Education Internship I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(0-4-2)
6(1-18-0)
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ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ED592 Education Internship II
ศษ212
ED212
ศษ231
ED231
ศษ311
ED311
ศษ312
ED312
ศษ313
ED313
ศษ314
ED314
ศษ322
ED322
ศษ330
ED330
ศษ332
ED332
ศษ333
ED333
ศษ334
ED334
ศษ335
ED335
ศษ336
ED336
ศษ337
ED337
ศษ338
ED338
ศษ341
ED341

2.1.1 วิชาชีพครูเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
หลักการอุดมศึกษา
Principles of Higher Education
จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
Social and Political Consciousness and Participation
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
Negotiation and Consumers Culture
งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
Voluntary Work and Youth Activities
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
Developing Higher Order Thinking Skills
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
Local Curriculum Development
นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
Innovation and Learning Management Strategies in Higher Education
การศึกษาพิเศษ
Special Education
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Learning Management
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
Public Concern-Based Learning
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
Learners’ Creativity Development
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Rearing of Young Children
การมัธยมศึกษา
Secondary Education
หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development

6(0-18-0)
ดังนี้
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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ศษ361
ED361
ศษ362
ED362
ศษ371
ED371
ศษ381
ED381
ศษ431
ED431
ศษ452
ED452
ศษ453
ED453
ศษ472
ED472
ศษ482
ED482

การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
Development of Learning Resources and Learning Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
Research for Learning Processes and Social Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Instructional Media Design and Development

2.2 วิชาเอก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกพลศึกษา 68 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทฤษฎี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
- ทฤษฎีบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
พลท 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
PET 101 Human Anatomy and Physiology
พลท 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
PET 102 History and Philosophy of Physical Education
พลท 103 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
PET 103 English for Physical Education Teacher
พลท 201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
PET 201 Motor Learning and Development
พลท 202 กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
PET 202 Machanic for Physical Education Teacher
พลท 203 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
PET 203 Morals and Ethics for Physical Education Teacher

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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พลท 301
PET 301
พลท 302
PET 302
พลท 303
PET 303
พลท 401
PET 401
พลท 402
PET 402
พลท 403
PET 403

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
Measurement and Evaluation in Physical Education
หลักสูตรพลศึกษา
Physical Education Curriculums
การวิจัยทางพลศึกษา
Research in Physical Education
สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
Physical Education Administration in School
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Exercise Physiology

พลท 104
PET 104
พลท 204
PET 204
พลท 205
PET 205
พลท 206
PET 206
พลท 304
PET 304
พลท 305
PET 305
พลท 306
PET 306
พลท 307
PET 307
พลท 404
PET 404
พลท 405
PET 405

- ทฤษฎีเลือก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
Sport, Society and Culture in ASEAN Community
ลูกเสือ และยุวกาชาด
Boy Scouts and The Youth Red Cross
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness
การจัดการแข่งขันกีฬา
Sports Competition Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
Innovation and Technology in Physical Education
หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
Principles of Sports Coaching
พลศึกษาสาหรับคนพิการ
Physical Education for the disabled
การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
Prevention and Care of Sports Injuries
กิจกรรมค่ายพักแรม
Camping Activities
จิตวิทยาการกีฬา
Sports Psychology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
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2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
- วิชากีฬาและกิจกรรมบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
พลท 111
PET 111
พลท 112
PET 112
พลท 113
PET 113
พลท 114
PET 114
พลท 151
PET 151
พลท 221
PET 221
พลท 222
PET 222
พลท 223
PET 223
พลท 311
PET 311
พลท 312
PET 312
พลท 327
PET 327
พลท 331
PET 331
พลท 341
PET 341
พลท 342
PET 342
พลท 431
PET 431
พลท 441
PET 441

ว่ายนา้ 1
Swimming I
กรีฑา 1
Athletics I
ยิมนาสติก 1
Gymnastics I
เทนนิส
Tennis
การเสริมสร้ างร่างกาย
Body Conditioning
บาสเกตบอล 1
Basketball I
ฟุตบอล 1
Football I
วอลเลย์บอล 1
Volleyball I
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
ตะกร้ อ 1
Takraw I
มวยไทย
Muaythai
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities
เกมเบ็ดเตล็ด
Minor Games
กระบี่กระบอง
Sword and Pole Fighting
ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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พลท 211
PET 211
พลท 212
PET 212
พลท 213
PET 213
พลท 214
PET 214
พลท 215
PET 215
พลท 224
PET 224
พลท 225
PET 225
พลท 226
PET 226
พลท 231
PET 231
พลท 232
PET 232
พลท 233
PET 233
พลท 234
PET 234
พลท 235
PET 235
พลท 241
PET 241
พลท 242
PET 242
พลท 243
PET 243
พลท 251
PET 251

- วิชากีฬาและกิจกรรมเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ว่ายนา้ 2
Swimming II
กรีฑา 2
Athletic II
ยิมนาสติก 2
Gymnastics II
กอล์ฟ
Golf
จักรยาน
Cycling
รักบี้ฟุตบอล 1
Rugby Football I
ฟุตซอล 1
Futsal I
แฮนด์บอล 1
Handball I
ยูโด
Judo
เทควันโด
Taekwondo
มวยสากล
Boxing
ไอคิโด
Aikido
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
Life Saving and Water Safety
เต้ นราพื้นเมือง
Folk Dance
กิจกรรมการละเล่นไทย
Traditional Thai Games
แอโรบิกแดนซ์
Aerobic Dance
โยคะ
Yoga

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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พลท 252 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
1(0-2-1)
PET 252 Weight Training
พลท 313 เปตอง
1(0-2-1)
PET 313 Petanque
พลท 321 บาสเกตบอล 2
1(0-2-1)
PET 321 Basketball II
พลท 322 ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 322 Football II
พลท 323 วอลเลย์บอล 2
1(0-2-1)
PET 323 Volleyball II
พลท 324 รักบี้ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 324 Rugby Football II
พลท 325 ฟุตซอล 2
1(0-2-1)
PET 325 Futsal II
พลท 326 แฮนด์บอล 2
1(0-2-1)
PET 326 Handball II
พลท 421 ตะกร้ อ 2
1(0-2-1)
PET 421 Takraw II
หมายเหตุ ผู้ท่จี ะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 2 จะต้ องเรียนและสอบผ่านของวิชาระดับ 1 ของวิชา
นั้น ๆ มาแล้ ว

พลท 361
PET 361
พลท 362
PET 362
พลท 363
PET 363
พลท 364
PET 364
พลท 365
PET 365
พลท 366
PET 366

3) กลุ่มวิชาการฝึ ก และการตัดสินกีฬา จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกตามความสนใจของนิสติ จากรายวิชาต่อไปนี้
การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
Athletics Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
Swimming Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
Basketball Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
Football Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
Futsal Coaching and Officiating

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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พลท 367
PET 367
พลท 368
PET 368
พลท 369
PET 369
พลท 461
PET 461
พลท 462
PET 462
พลท 463
PET 463
พลท 464
PET 464
พลท 465
PET 465
พลท 466
PET 466
พลท 467
PET 467

การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
2(1-2-3)
Takraw Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
Muaythai Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
Boxing Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
Rugby Football Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Tennis Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
Handball Coaching and Officiating
หมายเหตุ ผู้ท่จี ะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับการฝึ ก และการตัดสิน ในรายวิชาที่มี 1
ระดับจะต้ องเรียนและสอบผ่านของวิชานั้น ๆ มาแล้ ว ส่วนในรายวิชาที่มี 2 ระดับจะต้ องเรียนและสอบ
ผ่านของวิชานั้น ๆ ทั้ง 2 ระดับมาแล้ ว
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
PET 471 Learning Management in Physical Education
พลท 472 การฝึ กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
PET 472 Practicum for Learning Management in Physical Education

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา หรือกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา
3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความหมายของรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
ศษ
:
วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED
:
Education
เลขตัวที่หนึ่ง
เลขตัวที่สอง

ชั้นปี ที่ควรเรียน
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
0 หมายถึง
กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
1 หมายถึง
กลุ่ม ความเป็ นครู
2 หมายถึง
กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
3 หมายถึง
กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
4 หมายถึง
กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
5 หมายถึง
กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
6 หมายถึง
กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
7 หมายถึง
กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง
กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9 หมายถึง
กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
เลขตัวที่สาม
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของรหัสวิชากลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
พลท
:
วิชาเอกพลศึกษา
(PET)
:
PHYSICAL EDUCATION TEACHER
เลขตัวที่หนึ่ง
:
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง
:
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
0 หมายถึง
วิชาทฤษฎีพลศึกษา
1 หมายถึง
วิชากีฬาบุคคล
2 หมายถึง
วิชากีฬาทีม
3 หมายถึง
วิชากีฬาศิลปะการต่อสู้และป้ องกันตัว
4 หมายถึง
วิชากิจกรรมประกอบจังหวะและเกมส์ การละเล่น
5 หมายถึง
วิชาการเสริมสร้ างร่างกาย
6 หมายถึง
วิชาการฝึ ก และการตัดสิน
7 หมายถึง
วิชาการสอนวิชาเอก
เลขตัวที่สาม
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชั่วโมงบรรยาย
:
:
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เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3

หมายถึง
หมายถึง

จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่
1

2

3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 9 นก
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 9 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 3 นก
วิชาเอก
จานวน 11 นก
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5) พลท 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
3(3-0-6)
พลท 103 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
3(3-0-6)
วิชาเอก
จานวน 7 นก
พลท 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์3(3-0-6) พลท 114 เทนนิส
1(0-2-1)
พลท 111 ว่ายนา้ 1
1(0-2-1) วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี จานวน 2 นก
พลท 112 กรีฑา 1
1(0-2-1) วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวน 2 นก
พลท 113 ยิมนาสติก 1
1(0-2-1)
พลท 151 การเสริมสร้ างร่างกาย
1(0-2-1)
รวม
19 หน่วยกิต รวม
20 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
วิชาเลือกเสรี
จานวน 2 นก
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ211กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5) ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู3(2-2-5)
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
วิชาเอก
จานวน 11 นก
พลท 201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
3(2-2-5) วิชาเอก
จานวน 9 นก
พลท 203 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
พลท 202 กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6) วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวน 4 นก
พลท 221 บาสเกตบอล 1
1(0-2-1) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 2 นก
พลท 222 ฟุตบอล 1
1(0-2-1)
พลท 223 วอลเลย์บอล 1
1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มทฤษฎี จานวน 2 นก
รวม
20 หน่วยกิต รวม
20 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
วิชาเลือกเสรี
จานวน 2 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 5 นก
ศษ321วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2) วิชาเอก
จานวน 11 นก
3(3-0-6)
วิชาเอก
จานวน 10 นก พลท 303 การวิจัยทางพลศึกษา
พลท 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 3(3-0-6) พลท 302 หลักสูตรพลศึกษา
3(3-0-6)
พลท 327 ตะกร้ อ 1
1(0-2-1) พลท 312 แบดมินตัน
1(0-2-1)
พลท 311 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1) พลท 341 กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(0-2-1)
พลท 342 เกมเบ็ดเตล็ด
1(0-2-1) พลท 331 มวยไทย
1(0-2-1)
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวน 2นก วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวน 2 นก
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 2 นก
รวม
20 หน่วยกิต รวม
20 หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่
4

5

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 5 นก
วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5) ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ศษ491การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
2(0-4-2) ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า จานวน 2 นก
วิชาเอก
จานวน 10 นก
วิชาเลือกเสรี
จานวน 2 นก
วิ
ช
าเอก
จ
านวน 9 นก
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
พลท 403 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5) พลท 401 สัมมนาพลศึกษา
3(2-2-5)
พลท 431 กระบี่กระบอง
1(0-2-1) พลท 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
พลท 441 ลีลาศ
1(0-2-1)
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวน 2 นก พลท 472 การฝึ กปฎิบัตกิ ารจัดการเรียนรู้พลศึกษา3(2-2-5)
รวม
17 หน่วยกิต รวม
17 หน่วยกิต
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์1
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์2
6(0-18-0)
6(0-18-0)
รวม
6 หน่วยกิต รวม
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ *

1. นิสติ ชั้นปี ที่ 5 นิสติ ทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่ 1 และ เรียนวิชา ศษ 592 ในภาคเรียนที่ 2
2. วิชาเลือก ให้ แต่ละสาขาวิชากาหนดวิชาชีพครูเลือกให้ นิสติ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ในปี ที่ 3 หรือ ปี ที่ 4

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะ
การเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
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มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการ
ออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศในสถานการณ์ ต่ า งๆ ผ่ า นการท าแบบฝึ กหั ด การอ่ า นและการเขี ย น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบค้ น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลก
ดิจิทลั และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริ งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและ
แนวทางการพั ฒ นาพฤติก รรม จิ ตใจ และปั ญ ญา การพั ฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ การสื่อสาร การคิ ด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
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มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรั ฐธรรมนู ญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม
และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล
คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน
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วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญ
ของการอยู่ ร่ วมกัน อย่ า งสมดุ ล วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริ ญ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท่ี มี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อม และการประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว 244
SWU 244

มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของ
โลกผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในมิ ติ ท างสังคม การสะท้ อ นคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบ
ที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้
พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และ
วัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
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มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุ บันและแนวโน้ มใน
อนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า ของตนเองและบริ บ ทของสั งคม รวมทั้งฝึ กประยุ ก ต์ แ ละถ่ า ยทอด
ศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติ ศิ ลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรี ยะที่ผสานสัมพั นธ์กับบริ บทสังคม วัฒนธรรม
และธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร
การประยุ ก ต์ ใช้ สุน ทรี ยสนทนาในการดาเนิ น ชี วิ ต โดยการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การถ่ า ยทอด
ความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการ
ฝึ กปฏิบัติสนุ ทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงาม
และสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดี
งาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุ มชน และหลักการพั ฒ นาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ
สร้ างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
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มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน
โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและ
ร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียม
ภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการ
พูดประเภทต่างๆ
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม
จากอดีตสู่ปัจจุ บัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการ
ก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความ
เชื่อวัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครั ว ชุ มชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการ
ปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
ด้ านโครงสร้ างทางสังคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึ กษา ที่มีผลต่ อความเชื่ อและวิ ถีชีวิต ของกลุ่มคนใน
สังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
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มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ ม
ในอนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การวิ เคราะห์ ห าแนวทางประยุ ก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อัน จะน าไปสู่ก าร
พึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิ
วัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
โดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการ
วิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลการวิเคราะห์ และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพั ฒนาเจตคติท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
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มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรั ชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สัมพั น ธ์กับชี วิต สังคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง
คิด อย่ างมีเหตุ ผล มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด ารงชี วิ ตอย่ างมี ความสุขท่ามกลางพลวั ต ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
กฎหมายลิ ขสิทธิ์และทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญา กรณี ศึ กษาการพั ฒ นานวัตกรรมที่สาคัญ ของโลก การฝึ ก
ปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การ
พั ฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมมนุ ษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม
การวิเคราะห์สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม
สร้ างสรรค์ แ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ป ระสบการณ์ จ ากกิ จ กรรมที่ต นเองสนใจ ค้ น คว้ า เพิ่ มเติ ม วิ เคราะห์
สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธกี ารและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสติ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิต
และพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่ อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้
เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
คุ ณ ธรรม และวั ฒ นธรรมโดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เรี ยนรู้ ร่ วมกับ ชุ ม ชน เสริ ม สร้ า ง
จิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนั กในศั กดิ์ศรี ของชุ มชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพั ฒ นา
สัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจการเพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่ วมกับ
ชุมชน
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2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง
ความเร็วความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ
เพื่อสุขภาพ
มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ
ความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
SWU 135

ว่ายนา้
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรั กษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ ายน้าเพื่ อ
สุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก
การเล่ น ลู ก หน้ าตาข่ าย กลวิ ธีก ารเล่ น ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บ รั กษาอุ ป กรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการ
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แข่งขันกลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่น
เทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่น
กอล์ฟการใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
SWU 139

การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้
นา้ หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ111
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED111
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพั ฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู
คุ ณ ลั ก ษณะของครู ท่ีดี หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ ครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
ครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้ างความก้ าวหน้ าและพั ฒนาวิชาชีพครู การเสริ มสร้ าง
ศักยภาพและสมรรถนะความเป็ นครู การฝึ กปฏิบัติเพื่ อเสริ มสร้ างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้ าที่
และภาระงานของครูในฐานะนิสติ ครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการและการศึ กษา การสร้ างจิตสานึกและทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ฟั งการเสวนาจากครู
ต้ นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการเป็ นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่
ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้ สงั คม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟั ง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ
ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษา
พูด และภาษาเขียน
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ศษ 202
ED 202

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Thai Culture for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติการใช้ ทกั ษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิด
ที่สอดคล้ องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่ งเน้ น ทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการศึ กษา
ค้ นคว้ า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน
และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ท่สี อดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ท่หี ลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
และเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ ท างการศึ ก ษาซึ่ งเชื่ อ มโยงปรั ช ญาเข้ ากั บ แนวคิ ด ของปรั ชญา
การศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่ งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต
การสร้ างความเข้ าใจต่อการปรับ เปลี่ ยนกระบวนทัศน์ทางการศึ กษาทั้งในส่วนของปรั ชญาการศึ กษา
หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม และกฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่ถู ก ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ก ากับ ทิศ ทางของการศึ ก ษาในแต่ ล ะยุ ค สมั ย
ผลกระทบต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรั บเปลี่ ยนวิธีคิดต่ อการปฏิรูปการศึ กษา การสร้ างวิสัยทัศ น์ ทาง
การศึกษาที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝึ กประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุ ษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต
ทางสมอง เน้ นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต -สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ
ให้ การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้
องค์ป ระกอบของการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ ปั จจั ยที่มีอิทธิพ ลต่ อการเรี ยนรู้ ทฤษฎี การเรี ยนรู้
ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้ างแรงจู งใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้ คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ คาปรึกษา โดยมุ่งให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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ศษ321
ED321

วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลั ก สูต ร ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวโน้ ม ของมาตรฐานการศึ ก ษาและมาตรฐานหลั ก สูตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบและสร้ างหลักสูตรแบบจุ ลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึ กปฏิบัติการนา
หลั ก สูต รไปทดลองใช้ ฝึ กปฏิบั ติ ก ารประเมิ น และน าผลการประเมิ น ไปใช้ ในการพั ฒ นาหลั ก สูต ร
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ331
ED331

วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
ศึก ษาหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู้ รู ป แบบและแนวทางทางจัดการ
เรี ยนรู้ในแต่ละระดับ การศึ กษาและวิชาเอก สามารถบู รณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ี
หลากหลายโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ให้ ผ้ ูเรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์และแก้ ปัญ หา ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึ กทดลองสอนในสถานการณ์จาลองเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้ เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึ กปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้ างบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมทางการ
เรียนรู้ท้งั ด้ านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการ
เรี ยนรู้แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
จากแหล่ ง ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารจั ด การศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ จั ด สภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่เี อื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน

ศษ351
ED351

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึ ก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี พ้ ื นฐานเกี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ชั้ น เรี ย น การประเมิ น ผลแบบย่ อ ยและแบบรวม ศึ ก ษา
กระบวนการสร้ างและใช้ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้ างแบบทดสอบ
และการสร้ างข้ อสอบ วิธีการตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้ างเกณฑ์การให้ คะแนน การประเมินจากแฟ้ มสะสม
งาน การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการน าผลการวัดและ
ประเมินไปใช้ ในการพั ฒนาผู้เรียน และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ ผ้ ูเรียน
อภิ ป รายแลกเปลี่ ยนแนวคิ ด และความรู้ ท่ีได้ จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า และน าความรู้ ท่ีได้ ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่
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อยู่บนพื้ นฐานความแตกต่ างกันของความสามารถของนั กเรียน และจัดทารายงานการค้ น คว้ าอิสระ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ391
ED391

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึ ก ษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรี ยน การบริ หารจัด การในโรงเรี ยน
สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่ อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ฝึ กการเตรียมการสร้ างและการใช้ ส่อื การเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึ กการตรวจ
แบบฝึ กหั ด ทดลองฝึ กปฏิบั ติก ารสอนในสภาพห้ องเรี ยน ทดลองฝึ กปฏิบั ติการสอนนั กเรี ยนเป็ น
รายบุคคล ฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมพั ฒนาการด้ านปั ญญา อารมณ์ สังคม ร่ างกาย
จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ในห้ องเรียนเสมือนจริงเพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ461
ED461

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษา การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการ
มุ่งเน้ นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้ อมฝึ กปฏิบัติ ให้ สามารถจัดการคุณภาพ
การจั ด การเรี ยนโดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถด าเนิ น การจั ด กิจกรรม
ประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึ ก ษาความหมาย วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี พ้ ื นฐานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย
จรรยาบรรณนั ก วิจั ย แนวคิ ดและหลั ก การวิจั ย รูป แบบการวิจั ย กระบวนการวิจั ย การเชื่ อมโยง
กระบวนการวิจั ยกับ การจัดการเรี ยนการสอนและการพั ฒ นาผู้ เรี ยน การออกแบบ การวิจัย และ
วางแผนการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนฝึ กปฏิบัติการใช้ กระบวนการวิจัยใน
การแก้ ปัญหาและพั ฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรี ยนรู้ท่สี นใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
โดยจัดให้ ผ้ ูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับ การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ ใช้ แ ละผลิ ตงานวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ โดยจั ดให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เสนอเค้ า
โครงการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้ อ งกับ สาระการเรี ยนรู้ ต ามความสนใจและ
นาเสนอผลงานวิจัย

43
ศษ481

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษา
ED481
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ดและทฤษฎี ของการออกแบบ การใช้ การพั ฒ นาและการ
ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
ใช้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและ
ประยุกต์ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน
ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ491
ED491

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีก ารจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการสอนระดับจุ ลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องกับจุ ดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอน
ของเพื่ อ น เรี ยนรู้ บ ทบาทหน้ าที่ของครู ต ลอดจนจั ดกิ จ กรรมอาสาและโครงการทางวิ ช าการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ศษ591
ED591

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
Education Internship I
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิ ชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึ กษาของคุ รุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน ภายใต้ การนิเทศร่ วมกันระหว่ าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
บริ ก ารของโรงเรี ยน การศึ ก ษาและบริ ก ารชุ ม ชน งานอื่ น ๆ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา น าผลการ
ประเมินมาพั ฒนาการจัดการเรียนรู้และพั ฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์
การศึกษาและเพื่อนนิสติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่ อื สาร และ/หรือ Face to face อย่าง
น้ อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศ
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ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่
การปฏิบัติการสอน และฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิ
โรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ าน
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมิน มาพั ฒนาการจัดการเรียนรู้และพั ฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึ กษาบทบาท หน้ าที่ และความสาคัญ ของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรม
พั ฒนาผู้เรียน การพั ฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผ้ ูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพั ฒนา
ผู้เรี ยน การจั ดกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ ร้ ูจักตนเอง รู้และเข้ าใจตนเองในการกาหนด
เป้ าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้ านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็ น
ผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้ องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้ มีการฝึ กปฏิบัติในฐานะผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมและ
ผู้สอน
ศษ231
ED231

หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้ าที่สาคัญของ
การอุดมศึกษา การจัดโครงสร้ างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้
ผู้เรียนได้ เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็ นเหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
ศษ311
ED311

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้เพื่ อสร้ างจิ ตสานึ กทางสังคมและการเมือง การตระหนั กถึ ง
บทบาท หน้ าที่ และสิทธิแห่ งความเป็ นมนุ ษย์และความเป็ นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุ มชน ประเทศ
และสังคมโลก การสร้ างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
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และการเมือง การเป็ นผู้นาทางสังคมโดยเป็ นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ท่ี
หลากหลาย การทาความเข้ าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ312
ED312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้ างค่านิยม
ต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของ
คนในสังคม ความตระหนักต่อปั ญหา การรู้เท่าทัน และสร้ างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
เพื่อให้ เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจก
และสังคม เพื่ อนาไปสู่การสร้ างครูท่เี ข้ าใจต่อฐานคิดข้ างต้ น การทาให้ ครูเป็ นผู้นาในการสร้ างความรู้
สร้ างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ ปัญญา
ศษ313
ED313

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลั กการ โครงการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อ งกับ งานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึ ก ษาเกี่ยวกับ ความความคิ ด ความสาคั ญ จ าเป็ นในการฝึ กความคิ ด ระดั บ สูง การ
ประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้ นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทกั ษะความคิดระดับสูงกับ
การเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้ น
กลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ความคิดอย่ างมีวิจารณญาณ และกลยุ ทธ์ในการ
แก้ ปัญหา
ศษ322
ED322

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมาของการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพั ฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและสอดคล้ องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้ องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ ท้งั ก่อนและหลังการใช้ หลักสูตร
เพื่อให้ สามารถพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความ
ต้ องการของชุมชน
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ศษ 330
ED 330

นวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Innovation and Learning Management Strategies in Higher Education
ศึกษานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้
และการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รู ป แบบการเรี ยนรู้ แ ละการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง แนวทางการวิจัย และการพั ฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกปฏิบัติงานและเสนอโครงการนวัตกรรมและกลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
ศษ332
ED332

การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรี ยนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการพิ เศษประเภทต่ างๆ อาทิ บุ คคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
บกพร่ องทางการได้ ยิน บุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้ อน บุคคลที่
มี ความบกพร่ อ งทางอารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม บุ คคลออทิสติ ก และผู้ ท่ีมีความสามารถพิ เศษ ศึ ก ษา
ลักษณะ ความสามารถ และข้ อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่ าว โดยการสังเกต คัดแยก หรื อการเสาะหา
และการช่วยเหลือเบื้องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษา
พิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้ แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ แก่บุคคล การพัฒนา
รูปแบบ
การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้ สอดคล้ องกั บสภาพชุมชนทั้ง
เมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึ กลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
ED334

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้ านความสาคัญ ของส่วนรวม (สาธารณะ)
รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของ
เสียและมลพิ ษ มิติมนุ ษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณ ค่ าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้ างพลังในการปกป้ องสิ่งที่เป็ นของสาธารณะ
และสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้ วย
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ความกล้ าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนและสังคมได้ ร้ ูเท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีท่เี ข้ ามาพร้ อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้
เพื่อให้ ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน โดยให้ มีการศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้ วย
ศษ335
ED335

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learners’ Creativity Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ ความหมาย กระบวนการพั ฒ นาสมอง การคิ ด และ
ความคิดสร้ างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการ
ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์ และออกแบบกิจกรรม การมีคุณ ธรรมจริ ยธรรมที่ส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึ กแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดอย่างสร้ างสรรค์
และการน าความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หา และการสร้ า งสรรค์ ส่ิง ใหม่ ๆ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ336
ED336

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้ กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้ าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ337
ED337

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึ ก ษาหลั ก การมั ธยมศึ ก ษา ความมุ่ งหมาย หลั กสูต ร การเรี ยนการสอน และ การ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้ มการมั ธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
Principles of Vocational Education
ศึ ก ษาเกี่ยวกับ ปรั ช ญาการจั ดการอาชี วศึ กษา หลั กการและทฤษฎีการอาชี วศึ กษา
นิยาม ความหมาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็ นมา
ของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพั ฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่า งๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
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ศษ341
ED341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิ ทยาการแนะแนว เพื่ อให้ ร้ ูจักและเข้ าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้ าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะ
แนว สร้ างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ ตามศักยภาพแห่งตน สามารถ
ให้ คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นครู รวมถึงการจัดโครงการ
ฝึ กอาชีพเพื่อสร้ างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้ นคว้ าและพั ฒนาแนวคิดทางด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิด
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพั ฒนาชุ มชน แนวคิดและทฤษฎีท่สี าคัญๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้ าวหน้ า ของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน
ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง การ
ประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐานทางสถิ ติ การทดสอบค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตั วอย่ างหนึ่ งกลุ่ ม และ
มากกว่าสองกลุ่ม เน้ นการเลือกใช้ สถิติได้ เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึ กปฏิบัติการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
ED381
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่ อพั ฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจ มีทักษะพื้ นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ ในการทางาน เป็ นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้ านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรง
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ฝึ กงานสาหรับกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้ โรงฝึ กงานเพื่ อการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึ กการออกแบบวางผังโรงฝึ กงานตามลักษณะการใช้ งาน
ศษ431
ED431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ
องค์ ป ระกอบ ของแหล่ งการเรี ยนรู้ และเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ และบทบาทของแหล่ งการเรี ย นรู้ ต่ อ
การศึกษาไทย แนวทางการพั ฒนาและให้ บริการแหล่ งการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพกลุ่มเป้ าหมาย
ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนหลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร
การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้ อเสนอโครงการและรายงาน
การประเมิ น และการน าผลการประเมิ น หลั ก สู ต รและการสอนไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาฝึ ก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้ เข้ าใจข้ อดี ข้ อบกพร่อง พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
ศษ453
ED453

เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3)
Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้ น
การจัดระบบข้ อมูล การเตรียมข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบและนาเสนอวิธกี ารทางการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
ศษ472
ED472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึ ก ษาค้ น คว้ าแนวคิ ดเกี่ยวกับ วิ ธีวิทยาการวิ จั ย กระบวนการเรี ยนรู้ และการพั ฒ นา
สั ง คมโดยใช้ กระบวนการวิ จั ย เป็ นฐาน เพื่ อให้ การวิ จั ย เป็ นเครื่ อ งมื อ และกลไกในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้ นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้
ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ ผ้ ูเรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็น
ที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
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ศษ482
ED482

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
1) กลุ่มวิชาทฤษฎี
พลท 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(3-0-6)
PET 101 Human Anatomy and Physiology
ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุ ษย์ เรียนรู้โครงสร้ างหน้ าที่การทางานของ
ระบบร่ างกาย การเจริ ญ เติบโตและพั ฒ นาการของมนุ ษย์ วิเคราะห์ พั ฒนาการของร่ างกายและการ
นาไปสู่ประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพพลศึกษา
พลท 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 102 History and Philosophy of Physical Education
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของพลศึกษาและกีฬา อันนามาสู่ หลักการ แนวคิดปรัชญา
ทางพลศึกษา และกีฬา แต่ละสมั ยหลักปรัชญาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อ ค่านิยม
ทางสังคม วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ท่ดี ีงาม รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกีฬาที่ผันแปรตามบริ บท
ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และแนวโน้ มของหลั ก การพลศึ ก ษาต่ อ สั ง คม
ประเทศชาติและประชาคมภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
พลท 103 ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 103 English for Physical Education Teacher
ศึกษาหลักการและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับครูพลศึกษา มุ่ งเน้ น ฝึ กทัก ษะ
ในการสื่อสารต่าง ๆ ฟัง พูด อ่านและเขียน
พลท 104 กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
PET 104 Sport, Society and Culture in ASEAN Community
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม ความเป็ นมาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น กั บ กี ฬ า การออกก าลั ง กายและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ ทั้ง ในเชิ ง นโยบายเชิ ง
กลยุทธในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์กรกีฬา และแนวโน้ มทางการกีฬา การออกกาลังกาย
และการส่งเสริมสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน
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พลท 201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
3(2-2-5)
PET 201 Motor Learning and Development
ศึ ก ษาหลั ก การ องค์ ป ระกอบและทฤษฎี ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยาของการเรี ย นรู้ ทัก ษะกลไก
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวของ
มนุ ษย์ในวัยต่างๆ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการ
จั ด กิ จ กรรมกี ฬ าที่ เหมาะสมในแต่ ล ะวั ย ชนิ ด และล าดั บ ขั้ น ของการเรี ย นรู้ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกั ษะการเคลื่อนไหว
พลท 202 กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 202 Mechanics for Physical Education Teacher
ศึก ษาทฤษฎี หลัก การการเคลื่อนไหวและพื้ นฐานทางกลศาสตร์ นามาประยุ กต์ใช้ กับ
หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาของมนุ ษย์ การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของร่ างกายสาหรั บการ
สอนการออกกาลังกาย การเล่ นกีฬา และการวิเคราะห์ท่าทางในทักษะทางการกีฬาในการปรับปรุ ง
แก้ ไขการเคลื่อนไหวของร่างกายด้ วยกิจกรรมทางกายอย่างถูกต้ อง
พลท 203 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 203 Morals and Ethics for Physical Education Teachers
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางด้ านคุณ ธรรมและจริยธรรม การตระหนักและเห็น
คุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา เรียนรู้หลักการสร้ างและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในตัวบุคคล และการฝึ กวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในวิชาชีพครูพลศึกษาและใน
ชีวิตประจาวันที่ต้องคานึงถึงหลักการด้ านคุณธรรมและจริยธรรมอันจะนาไปสู่การรักษาไว้ ซ่ึงความดี
งามของบุคคลและสังคม
พลท 204 ลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
PET 204 Boy Scouts and The Youth Red Cross
ศึ ก ษาประวัติค วามเป็ นมา หลักการของกิจการลู กเสือโลก ลู กเสือไทยและยุ วกาชาด
เรียนรู้การดาเนินกิจการขององค์กรลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติ และสานักงานยุวกาชาดจากอดีต
มาถึงปัจจุบัน และการฝึ กเป็ นผู้กากับวิชาลูกเสือและยุวกาชาด เรียนรู้คุณค่าในกิจกรรมของลูกเสือและ
ยุวกาชาดในการพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พลท 205 สมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
PET 205 Physical Fitness
ศึ ก ษาหลั ก การ ประเภท องค์ ป ระกอบของสมรรถภาพทางกาย วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
สมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฏิบัติการเสริมสร้ างร่ างกาย การบูรณาการองค์ความรู้ ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของมนุษย์ท่สี มั พันธ์กบั สมรรถภาพทางกายไปสู่การออกแบบกิจกรรมทางกาย
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พลท 206 การจัดการแข่งขันกีฬา
2(2-0-4)
PET 206 Sports Competition Management
ศึกษารูปแบบ หลักการ ระเบียบข้ อบังคับในการจัดการแข่งขันกีฬา ความมุ่งหมายของ
การแข่งขันกีฬา วิธีการจัดและการดาเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาที่หลากหลายในระดับต่างๆ เรียนรู้
บทบาทหน้ าที่ของบุคคลในการจัดการแข่งขันของแต่ละฝ่ าย และแนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการแข่งขันกีฬา
พลท 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 301 Measurement and Evaluation in Physical Education
ศึกษาหลักการ ขั้น ตอนและวิธีการในการวัดและประเมินผลทางพลศึ กษาแบบต่ าง ๆ
เรียนรู้วิธีการทดสอบทางพลศึกษาที่ทันสมัยและสามารถเลือกใช้ เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
ทางพลศึกษาได้ อย่างถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
พลท 302 หลักสูตรพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 302 Physical Education Curriculums
ศึกษาความรู้พ้ ื นฐานของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
วิธกี ารวิเคราะห์และการใช้ หลักสูตร การจัดและดาเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนการสอน
และการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธีสอน การจัดทาและใช้ ส่ือการเรียน การ
ค้ น หา รู ป แบบและวิ ธี ส อนกี ฬ าที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น การเตรี ย มการและกระบวนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน การเลือกวิธีสอน การประเมินผล การสอนและ
การประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของการเรียนการสอนกีฬาแต่ละประเภท
พลท 303 การวิจัยทางพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 303 Research in Physical Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการทาวิจัยทางพลศึกษา การเลือกใช้ สถิติพ้ ื นฐานใน
การวิจัย การสร้ างไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ การแปลผล การอธิบายผลการวิจัยที่ได้ และการนาเสนอผลการวิจัยอันนาไปสู่แนวทางในการใช้
ประโยชน์ทางวิชาชีพพลศึกษา
พลท 304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
2(2-0-4)
PET 304 Innovation and Technology in Physical Education
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์การสอนทางพลศึกษามาเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เรียนรู้การบูรณาการ การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างง่ายไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมต่อบริบทในการจัดการเรียนรู้
และวิเคราะห์และศึกษาผลของการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษาไปใช้
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พลท 305 หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(2-0-4)
PET 305 Principles of Sports Coaching
ศึกษาหลักการ ปรัชญา หน้ าที่การจัดการในการป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา และขั้นตอนในการฝึ ก
กีฬา การศึ กษาปั ญ หาและแนวทางในการแก้ ปั ญ หาของการปฎิ บัติหน้ าที่ของผู้ ฝึกสอน และการน า
หลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้ การฝึ กกีฬาและกาหนดโครงการฝึ กกีฬา
พลท 306 พลศึกษาสาหรับคนพิการ
2(1-2-3)
PET 306 Physical Education for the disabled
ศึ ก ษาความหมาย สาเหตุ ประเภทของความพิ ก ารอาการของความบกพร่ อ งทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการเลือกกิจกรรมการออกกาลังกาย
ให้ เหมาะสมสาหรับคนพิการที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท
พลท 307 การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
2(1-2-3)
PET 307 Prevention and Care of Sports Injuries
ศึก ษาความหมาย ขอบข่ ายและประวัติความเป็ นมาของเวชศาสตร์ การกีฬา ชนิ ดของ
อันตรายสาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬา ปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องกับการบาดเจ็บทางกีฬา การป้ องกันการ
ปฐมพยาบาลโดยวิ ธีต่าง ๆ วิ ธีก ารและหลักการบ าบั ดการบาดเจ็บ การใช้ กายภาพบ าบั ดหลังการ
บาดเจ็บ ฝึ กปฏิบัติการปปฐมพยาบาลเบื้องต้ น การเสริมสร้ างและการฟื้ นฟูหลังการบาดเจ็บ
พลท 401 สัมมนาทางพลศึกษา
3(2-2-5)
PET 401 Seminar in Physical Education
ศึกษาหลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิ พ ากษ์ และบู รณาการความรู้ เกี่ยวกับ แนวคิด
ทฤษฎีและหลักการทางพลศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็ นผู้นาในการจัดสัมมนาอย่างมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
พลท 402 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
3(3-0-6)
PET 402 Physical Education Administration in School
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การของการบริ ห ารการจั ด การพลศึ ก ษาในโรงเรี ย น การจั ด การ
บุคลากร การกาหนดบทบาทหน้ าที่ การวางแผนงาน กาหนดขั้นตอนและการดาเนินการในการบริหาร
ในโรงเรียนที่สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
พลท 403 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PET 403 Exercise Physiology
ศึกษากลไกการทางาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบระบบประสาทกล้ ามเนื้อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบภูมิค้ ุมกัน
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ของร่างกายต่อการออกกาลังกาย ขบวนการเมตาบอลิซึมและการใช้ พลังงานในการออกกาลังกายกลไก
การปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบในร่างกายต่อการออกกาลังกายและฝึ กปฏิบัติการออกกาลังกาย
และการทดสอบทางสรีรวิทยา
พลท 404 กิจกรรมค่ายพักแรม
2(1-2-3)
PET 404 Camping Activities
ศึกษาหลักการและวิธีการจัดค่ายพั กแรม ประเภทของค่ายพักแรม ความสาคัญของการ
อยู่ค่ายพักแรม ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรม การฝึ กใช้ ชีวิตตามวิถีชาวค่าย การฝึ กใช้
วัสดุและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม การเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรม
และก าหนดกิจกรรมให้ สอดคล้ อ งกับ วัตถุ ป ระสงค์ของการจัดค่ายพั กแรม ขั้น ตอนการเตรี ยมการ
จัดการค่าย และการบริหารจัดการค่าย
พลท 405 จิตวิทยาการกีฬา
PET 405 Sports Psychology

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับทางกีฬา การใช้ หลักการทาง
จิตวิทยา ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการกีฬา และการนาหลักจิตวิทยาไปใช้ เพื่อความสาเร็จ
ในการกีฬา
2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม
พลท 111 ว่ายนา้ 1
1(0-2-1)
PET 111 Swimming I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่า ประเภทของกีฬาว่ายนา้ ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
พื้นฐานและเทคนิคของการว่ายนา้ ในประเภท ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเสื้อ หลักการการสร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาว่ายนา้ เรียนรู้การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทและความ
ปลอดภัยในกีฬาว่ายนา้
พลท 112 กรีฑา 1
1(0-2-1)
PET 112 Athletics I
ศึ กษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของกีฬ ากรี ฑ า ประเภทของกรี ฑ า ฝึ ก
ปฏิบัติทักษะและเทคนิคของกรีฑาในประเภทลู่ หลักการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับ
กรีฑาแต่ละประเภท เรียนรู้กฎ กติกา ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

55
พลท 113 ยิมนาสติก 1
1(0-2-1)
PET 113 Gymnastics I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬายิมนาสติก ฝึ กทักษะและเทคนิค
ของกีฬายิมนาสติก การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาท
ในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติกศิลป์
พลท 114 เทนนิส
1(0-2-1)
PET 114 Tennis
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่า วิธกี ารเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน และการ
ตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาเทนนิส
การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ ก
ปฏิบัติด้วยกิจกรรมเทนนิส
พลท 151 การเสริมสร้ างร่างกาย
1(0-2-1)
PET 151 Body Conditioning
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ประโยชน์และคุณค่าสาหรับการเสริมสร้ างร่างกาย องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย การนาหลักการไปสู่การฝึ กปฏิบัติการเสริมสร้ างทางกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายและ การวิเคราะห์ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย ความปลอดภัย
ในการเสริมสร้ างร่างกาย
พลท 211 ว่ายนา้ 2
1(0-2-1)
PET 211 Swimming II
บุรพวิชา : พลท 111
ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะและ
เทคนิคกีฬาว่ายนา้ ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาว่ายนา้
พลท 212 กรีฑา 2
1(0-2-1)
PET 212 Athletic II
บุรพวิชา : พลท 112
ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะและ
เทคนิคกีฬากรีฑาในประเภทลาน และกรีฑาในประเภทลู่ให้ มีความชานาญสูงขึ้น
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พลท 213 ยิมนาสติก 2
1(0-2-1)
PET 213 Gymnastics II
บุรพวิชา : พลท 113
ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะและ
เทคนิคกีฬายิมนาสติกให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬายิมนาสติก
พลท 214 กอล์ฟ
1(0-2-1)
PET 214 Golf
ศึ ก ษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่ า หลั กการและวิธีการเล่ น กฎ กติ กาการ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้ น การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคการเล่น
กีฬากอล์ฟ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมกอล์ฟ
พลท 215 จักรยาน
1(0-2-1)
PET 215 Cycling
ศึ ก ษาประวั ติ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการเล่ น กี ฬ าจั ก รยาน ฝึ กปฎิ บั ติ ทัก ษะการขี่
จักรยาน การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายด้ วยการขึ่จักรยาน เรี ยนรู้ การเก็บ รั กษาอุป กรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในการเล่ นกีฬาจักรยานและฝึ กปฏิบัติ
ด้ วยกิจกรรมจักรยาน
พลท 221 บาสเกตบอล 1
1(0-2-1)
PET 221 Basketball I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล
พลท 222 ฟุตบอล 1
1(0-2-1)
PET 222 Football I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น สานึกการเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมฟุตบอล
พลท 223 วอลเลย์บอล 1
1(0-2-1)
PET 223 Volleyball I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล
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พลท 224 รักบี้ฟุตบอล 1
1(0-2-1)
PET 224 Rugby Football I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมรักบี้ฟุตบอล
พลท 225 ฟุตซอล 1
1(0-2-1)
PET 225 Futsal I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทัก ษะและเทคนิ คการเล่ น กีฬ าฟุ ต ซอล เรี ยนรู้ กฎ กติ กาเบื้ องต้ น การเก็บ รั กษาอุป กรณ์ ระเบี ยบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมฟุตซอล

พลท 226 แฮนด์บอล 1
1(0-2-1)
PET 226 Handball I
ศึก ษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่ า เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบั ติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาแฮนด์บอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมแฮนด์บอล
พลท 231 ยูโด
1(0-2-1)
PET 231 Judo
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่ า หลั ก การและวิ ธีการเล่ น กฎ กติก า การ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬายูโด การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมยูโด
พลท 232 เทควันโด
1(0-2-1)
PET 232 Taekwondo
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกา การแข่งขัน
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคการเล่น
กีฬาเทควันโด การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเทควันโด
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พลท 233 มวยสากล
1(0-2-1)
PET 233 Boxing
ศึก ษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่า หลั กการและวิธีการเล่ น กฎ กติกา การ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬามวยสากล การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมมวยสากล
พลท 234 ไอคิโด
1(0-2-1)
PET 234 Aikido
ศึกษาหลักการและวิธีการป้ องกันตนเอง ประโยชน์ คุณค่า ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิค
การป้ องกันตนเองด้ วยไอคิโด ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิ กรรมการป้ องกันตนเองและฝึ กปฏิบัติใน
การป้ องกันตนเอง
พลท 235 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
1(0-2-1)
PET 235 Life Saving and Water Safety
บุรพวิชา : พลท 111
ศึกษาหลักการและวิธีการช่ วยชีวิต ประโยชน์ คุ ณ ค่า ฝึ กปฎิบัติ ทักษะและเทคนิคการ
ช่ ว ยชี วิต ทางน้า ความปลอดภั ย ในการปฏิบั ติ กิ จ กรรมทางน้า การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น และฝึ ก
ปฏิบัติการช่วยชีวิตทางนา้
พลท 241 เต้ นราพื้นเมือง
1(0-2-1)
PET 241 Folk Dance
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า วิธีการเต้ น ราพื้ นเมือง หลักการเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคการเต้ นราพื้ นเมือง การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท
และความปลอดภัยในการทากิจกรรม และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเต้ นราพื้นเมือง
พลท 242 กิจกรรมการละเล่นไทย
1(0-2-1)
PET 242 Traditional Thai Games
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ นมา ประโยชน์ คุณ ค่ าของกิจกรรมการละเล่ น ไทย ประเภทของ
การละเล่นไทย การเสริมสร้ างร่างกายทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้ นโดยใช้ กจิ กรรมการละเล่นไทย การ
เก็บ รั กษาอุป กรณ์ ระเบี ยบ มารยาท ความปลอดภัย ในการทากิจกรรมและฝึ กปฏิบั ติด้วยกิจกรรม
การละเล่นไทย
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พลท 243 แอโรบิกแดนซ์
1(0-2-1)
PET 243 Aerobic Dance
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเต้ นของวิชาแอโรบิกดานซ์
การเรียนรู้การเคลื่อนไหวเบื้องต้ นที่นาไปใช้ ในการเต้ นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการ
เคลื่ อนไหวที่ถู กต้ องเพื่ อ ป้ องกันการบาดเจ็บ การฝึ กการเป็ นผู้ นาในการเต้ นแอโรบิ ก การกาหนด
โปรแกรมการออกกาลังกายที่ถูกต้ องสาหรับวัย
พลท 251 โยคะ
1(0-2-1)
PET 251 Yoga
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการปราณายามะและการยืดกล้ ามเนื้อ
ฝึ กเทคนิคการหายใจ ฝึ กท่าโยคะ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
สอนโยคะ ประยุกต์ใช้ หลักการโยคะเพื่อการกีฬาและสุขภาพ
พลท 252 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
1(0-2-1)
PET 252 Weight Training
ศึกษาหลักการปฏิบัติการฝึ กด้ วยนา้ หนัก ประโยชน์ คุณค่า และการประยุกต์กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
การฝึ กปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนัก ความปลอดภัยในการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
พลท 311 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
PET 311 Table Tennis
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่ า หลั ก การและวิ ธี ก ารเล่ น กฎ กติ ก า
การแข่งขัน การตัดสิน เบื้ องต้ น เรี ยนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบั ติทักษะและ
เทคนิ คการเล่ น กีฬ าเทเบิ ลเทนนิ ส การเก็บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ ระเบี ยบ มารยาทในการแข่ งขัน ความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
พลท 312 แบดมินตัน
1(0-2-1)
PET 312 Badminton
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่ า หลั ก การและวิ ธีการเล่ น กฎ กติก า การ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทักษะและเทคนิคการเล่น กีฬา
แบดมินตัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยใน การเล่นกีฬาและ
ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมแบดมินตัน
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พลท 313 เปตอง
1(0-2-1)
PET 313 Petanque
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาเปตอง
การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา และฝึ กปฏิบัติ
ด้ วยกิจกรรมเปตอง
พลท 321 บาสเกตบอล 2
1(0-2-1)
PET 321 Basketball II
บุรพวิชา : พลท 221
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาบาสเกตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาบาสเกตบอล
พลท 322 ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 322 Football II
บุรพวิชา : พลท 222
ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาฟุตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาฟุตบอล
พลท 323 วอลเลย์บอล 2
1(0-2-1)
PET 323 Volleyball II
บุรพวิชา : พลท 223
ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทักษะ
และเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอล
พลท 324 รักบี้ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 324 Rugby Football II
บุรพวิชา : พลท 224
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬารักบี้ฟุตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬารักบี้ฟุตบอล
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พลท 325 ฟุตซอล 2
1(0-2-1)
PET 325 Futsal II
บุรพวิชา : พลท 225
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาฟุตซอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาฟุตซอล
พลท 326 แฮนด์บอล 2
1(0-2-1)
PET 326 Handball II
บุรพวิชา : พลท 226
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาแฮนด์บอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาแฮนด์บอล
พลท 327 ตะกร้ อ 1
1(0-2-1)
PET 327 Takraw I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุ ณ ค่า เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบั ติ
ทัก ษะและเทคนิ ค การเล่ น กีฬ าตะกร้ อ เรี ย นรู้ ก ฎ กติ ก าเบื้ องต้ น การเก็บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ ระเบี ย บ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมตะกร้ อ
พลท 331 มวยไทย
1(0-2-1)
PET 331 Muaythai
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคการเล่น
กีฬามวยไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมมวยไทย
พลท 341 กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(0-2-1)
PET 341 Rhythmic Activities
ศึกษาความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เรียนรู้หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้ นประกอบจังหวะ
การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบั ติทักษะและเทคนิ คการเต้ นกิจกรรมเข้ าจังหวะ การเก็บ
รัก ษาอุ ปกรณ์ ระเบี ยบ มารยาท ความปลอดภัยในการทากิจกรรมและฝึ กปฏิบั ติด้วยกิจกรรมเข้ า
จังหวะ
พลท 342 เกมเบ็ดเตล็ด
1(0-2-1)
PET 342 Minor Games
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่าของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ฝึ กปฎิบัติการเป็ น
ผู้นา ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การเสริมสร้ างร่างกายทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้ น โดยใช้ การละเล่น

62
ไทย การเป็ นผู้ น าและ ผู้ ต าม การเก็บ รั ก ษาอุป กรณ์ ระเบี ยบ มารยาท ความปลอดภั ย ในการท า
กิจกรรมและฝึ กปฏิบัติด้วยเกมเบ็ดเตล็ด
พลท 421 ตะกร้ อ 2
1(0-2-1)
PET 421 Takraw II
บุรพวิชา : พลท 327
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะและ
เทคนิคกีฬาตะกร้ อ ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาตะกร้ อ
พลท 431 กระบี่กระบอง
1(0-2-1)
PET 431 Sword and Pole Fighting
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคการเล่น
กีฬากระบี่กระบอง การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่น
กีฬาและฝึ กปฏิบัติจริงด้ วยกิจกรรมกระบี่กระบอง
พลท 441 ลีลาศ
1(0-2-1)
PET 441 Social Dance
ศึกษาเรื่องประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้ น เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคของการเต้ น
ลีลาศเพื่อสังคม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมลีลาศ
3) กลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา
พลท 361 การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
2(1-2-3)
PET 361 Athletics Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 112 และ พลท 212
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากรีฑา ปรัชญาและ
หลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬากรีฑา กลไกและเทคนิคการดาเนินการ
ตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กกรีฑา กฎ กติกา กีฬากรีฑา รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬา
กรีฑา ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
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พลท 362 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
2(1-2-3)
PET 362 Swimming Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 111 และ พลท 211
ศึกษาคุณ ลักษณะ คุ ณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้า ปรั ชญา
และหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ด สิน เทคนิ ค การฝึ กกีฬ าว่ า ยน้า กลไกและเทคนิ ค การ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กว่ายนา้ กฎ กติกา กีฬาว่ายนา้ รูปแบบ
และวิ ธีก ารจั ด การแข่ งขัน กีฬ าว่ า ยน้า ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารเป็ นผู้ ฝึ กสอน ผู้ ตั ด สิ น เจ้ า หน้ าที่ เทคนิ ค และ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายนา้ ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ ตัดสินและการจัดการแข่งขัน
กีฬาว่ายนา้
พลท 363 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
PET 363 Basketball Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 221 และ พลท 321
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตัดสิน กีฬาบาสเกตบอล
ปรั ชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึ กสอนและผู้ ตัดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬาบาสเกตบอล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กบาสเกตบอล กฎ กติกา
กีฬ าบาสเกตบอล รูป แบบและวิธีก ารจั ดการแข่งขัน กีฬ าบาสเกตบอล ฝึ กปฏิบั ติการเป็ นผู้ ฝึ กสอน
ผู้ ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ คและผู้ จัดการแข่ งขัน กีฬ าบาสเกตบอล ปั จ จั ยที่มีผ ลต่ อ ความสาเร็จของผู้
ฝึ กสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
พลท 364 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
PET 364 Football Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 222 และ พลท 322
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุ ตบอล ปรัชญา
และหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตัดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬ าฟุ ตบอล กลไกและเทคนิ ค การ
ดาเนิ นการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กฟุ ตบอล กฎ กติกา กีฬ าฟุ ตบอล
รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขัน กีฬาฟุ ตบอล ปั จจัยที่มีผลต่ อ ความสาเร็จของผู้ ฝึกสอน ผู้ ตัดสินและการจั ดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
พลท 365 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
PET 365 Volleyball Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 223 และ พลท 323
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตัด สิน กี ฬ าวอลเลย์บ อล
ปรั ชญาและหลัก การของการเป็ นผู้ ฝึกสอนและผู้ ตัดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬาวอลเลย์บ อล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กวอลเลย์บอล กฎ กติกา
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กีฬ าวอลเลย์ บ อล รูป แบบและวิ ธีก ารจั ดการแข่ งขัน กีฬ าวอลเลย์บ อล ฝึ กปฏิบั ติการเป็ นผู้ ฝึ กสอน
ผู้ ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ คและผู้ จั ดการแข่ งขั น กีฬ าวอลเลย์บ อล ปั จ จั ยที่มีผลต่ อ ความสาเร็จ ของผู้
ฝึ กสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
พลท 366 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
PET 366 Futsal Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 225 และ พลท 325
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ปรัชญา
และหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬ าฟุ ตซอล กลไกและเทคนิ คการ
ดาเนิ น การตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กฟุ ตซอล กฎ กติกา กีฬ าฟุ ตซอล
รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ ค
และผู้ จัดการแข่งขัน กีฬาฟุ ตซอล ปั จจั ยที่มีผลต่ อความสาเร็จของผู้ฝึ กสอน ผู้ ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล
พลท 367 การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
PET 367 Gymnastics Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 113 และ พลท 213
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติก
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬายิมนาสติก กลไกและเทคนิค
การดาเนิ น การตั ดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กยิม นาสติก กฎ กติก า กีฬ า
ยิมนาสติ ก รู ป แบบและวิ ธีก ารจั ด การแข่ งขัน กีฬ ายิม นาสติก ฝึ กปฏิบั ติ การเป็ นผู้ ฝึ กสอน ผู้ ตั ดสิน
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
และการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก
พลท 368 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
PET 368 Table Tennis Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 311
ศึกษาคุณ ลักษณะ คุ ณ สมบั ติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึกสอนและผู้ ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิ ส
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาเทเบิลเทนนิส กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กเทเบิลเทนนิส กฎ กติกา
กีฬาเทเบิลเทนนิส รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ฝึ กปฏิบั ติการเป็ นผู้ ฝึกสอน
ผู้ ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ คและผู้ จัดการแข่ งขัน กีฬาเทเบิ ลเทนนิส ปั จจั ยที่มีผลต่ อความสาเร็จของผู้
ฝึ กสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
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พลท 369 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
2(1-2-3)
PET 369 Takraw Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 327 และ พลท 421
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาตะกร้ อ ปรัชญาและ
หลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาตะกร้ อ กลไกและเทคนิคการดาเนินการ
ตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กตะกร้ อ กฎ กติกา กีฬาตะกร้ อ รูป แบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ คและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาตะกร้ อ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ
พลท 461 การฝึ ก และการตัดสินมวยไทย
2(1-2-3)
PET 461 Muaythai Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 331
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ปรั ชญา
และหลั กการของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตัดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬามวยไทย กลไกและเทคนิ คการ
ดาเนิน การตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กมวยไทย กฎ กติกา กีฬามวยไทย
รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จของผู้ ฝึ กสอน ผู้ ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยไทย
พลท 462 การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
PET 462 Boxing Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 233
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยสากล ปรัชญา
และหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬามวยสากล กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กมวยสากล กฎ กติกา กีฬามวยสากล
รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยสากล
พลท 463 การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
PET 463 Rugby Football Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 224 และ พลท 324
ศึก ษาคุ ณ ลั กษณะ คุ ณ สมบั ติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึกสอนและผู้ ตัดสิน กีฬ ารั กบี้ ฟุ ตบอล
ปรั ชญาและหลั กการของการเป็ นผู้ฝึ กสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬารั กบี้ ฟุ ตบอล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กรักบี้ฟุตบอล กฎ กติกา
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กีฬ ารั ก บี้ ฟุ ตบอล รู ป แบบและวิธีก ารจั ดการแข่ งขัน กีฬ ารั กบี้ ฟุ ตบอล ฝึ กปฏิบั ติ การเป็ นผู้ ฝึ กสอน
ผู้ ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิ ค และผู้ จั ดการแข่ งขั น กีฬ ารั กบี้ ฟุ ตบอล ปั จ จั ยที่มีผลต่ อ ความสาเร็จ ของผู้
ฝึ กสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
พลท 464 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
PET 464 Tennis Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 114
ศึกษาคุณลักษณะ คุณ สมบั ติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึกสอนและผู้ ตัดสินกีฬาเทนนิส ปรัชญา
และหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ด สิน เทคนิ ค การฝึ กกีฬ าเทนนิ ส กลไกและเทคนิ ค การ
ดาเนิ น การตั ด สิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กเทนนิ ส กฎ กติ กา กีฬ าเทนนิ ส
รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทนนิส
พลท 465 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
PET 465 Badminton Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 312
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ บทบาทหน้ า ที่ข องผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ด สิน กี ฬ าแบดมิ น ตั น
ปรั ชญาและหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตัด สิน เทคนิ คการฝึ กกีฬ าแบดมิ น ตัน กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กแบดมินตัน กฎ กติกา
กีฬาแบดมินตัน รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้ าหน้ า ที่เทคนิ ค และผู้ จั ด การแข่ งขั น กี ฬ าแบดมิ น ตั น ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ความสาเร็จ ของผู้ ฝึ กสอน
ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
พลท 466 การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
PET 466 Golf Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 214
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ปรัชญา
และหลั ก การของการเป็ นผู้ ฝึ กสอนและผู้ ตั ด สิน เทคนิ ค การฝึ กกีฬ ากอล์ ฟ กลไกและเทคนิ ค การ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ ก กอล์ฟ กฎ กติกา กีฬากอล์ฟ รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬากอล์ฟ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
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พลท 467 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
PET 467 Handball Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 226 และ พลท 326
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ปรัชญา
และหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาแฮนด์บอล กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ ก แฮนด์บอล กฎ กติกา กีฬาแฮนด์บอล
รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
4) วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา
พลท471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
PET 471 Learning Management in Physical Education
ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา แนวคิด ทฤษฎี องค์ป ระกอบที่เกี่ยวข้ องกับ การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษาตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ การสังเกตการสอน
การใช้ ส่อื และอุปกรณ์ทางพลศึกษา การฝึ กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในสถานการณ์จาลอง
3(2-2-5)
พลท472 การฝึ กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
PET 472 Practicum for Learning Management in Physical Education
ศึ ก ษาและสัง เกตบทบาทหน้ า ที่ ข องครู พ ลศึ ก ษา หลั ก การการจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาใน
สภาพการณ์จริงของแต่ละช่วงชั้น เรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ช้ันเรียน กลวิธแี ละเทคนิค
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การจัดการปั ญหาและแก้ ไขพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน
พลศึกษา ฝึ กปฏิบัติการจัดการเรี ยนรู้พ ลศึกษาระดับจุ ลภาค นาเสนอผลการศึกษาและแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาอย่างสร้ างสรรค์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูพลศึกษามืออาชีพ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบประจาหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ปี ที่จบ
1
อาจารย์ ดร.สาธิน
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),
ประจันบาน
2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
2
อาจารย์ ดร. ทศพล ธานี
กศ.บ. (พลศึกษา), 2529
กศ.ม. (พลศึกษา), 2543
กศ.ด (สุขศึกษาและ
พลศึกษา), 2558
3
อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ วท.บ. (พลศึกษา), 2545
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
2551
4
อาจารย์เทเวศน์ จันทร์หอม
วท.บ. (พลศึกษา), 2544
กศ.ม. (พลศึกษา), 2546
5
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ วท.บ. (พลศึกษา), 2552
กศ.ม. (พลศึกษา), 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับที่
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
รายชื่อคณาจารย์
ปี ที่จบ
1
อาจารย์ ดร.สาธิน
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
ประจันบาน
กีฬา), 2533
ค.ม. (พลศึกษา), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
2538
ค.ด. (พลศึกษา), 2547
2
อาจารย์ ดร. ทศพล ธานี
กศ.บ. (พลศึกษา), 2529
กศ.ม. (พลศึกษา), 2543
กศ.ด (สุขศึกษาและ
พลศึกษา), 2558
3
อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์ วท.บ. (พลศึกษา), 2545
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา),
2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

4

อาจารย์เทเวศน์ จันทร์หอม

5

อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วท.บ. (พลศึกษา), 2544
กศ.ม. (พลศึกษา), 2546
วท.บ. (พลศึกษา), 2552
กศ.ม. (พลศึกษา), 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
คณะศึ กษาศาสตร์ ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้ จัดประสบการณ์ภาคสนาม
ให้ กบั นิสติ ตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็ นการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ใน
การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ในสถานศึ กษา ฝึ กปฏิบั ติการวางแผนการศึกษาผู้เรี ยน โดยการสังเกต
สัม ภาษณ์ รวบรวมข้ อ มู ล และน าเสนอผลการศึ ก ษา ฝึ กปฏิบั ติ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สูต ร
สถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ทดลองน าหลั ก สู ต รไปใช้ ฝึ กการจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา
ฝึ กปฏิบัติการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาโครงการทางวิชาการ
2) ก่อนฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสติ ต้ องผ่านการเรียน
ในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ
3) การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา
โดยจัดให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ปี การศึกษา ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิ ทยาลัยศรีครินทร
วิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ทั้งนี้นิสติ ต้ องทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสิต
ต้ องเข้ าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึ กปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ก่งึ ภาคเรียน (ระหว่าง
การฝึ กปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) การปฐมนิเทศนิสติ ก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2) การสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน (ครูพ่ี
เลี้ยง)
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3) การปฏิบั ติก ารจั ดการเรี ยนรู้แ ละงานการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ยน การพั ฒ นาหลั กสูต ร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
4) การทดลองวิธกี ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่อื การสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้ างสรรค์
5) การนิ เทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
7) การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชา
เฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
8) การจัดคลินิคให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็ นต้ น
9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูเพื่อสรุปเป็ นบทเรียน
สาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ าที่รวมทั้งพั ฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ บังเกิดผล
ต่อการศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ ปัญหาและพัฒนางานด้ วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึ กในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปี ที่ 3–4
การฝึ กปฏิบั ติ ก ารสอนและฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ในสถานศึ ก ษาในสาขาวิ ชาเอก ฝึ กในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4 -5 ชั่วโมง/
สัปดาห์จัดให้ ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษา เต็ม
เวลา โดยต้ องมีช่ัวโมงฝึ กปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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4.4 การเตรียมการ
คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ดาเนิ นการตั้งแต่
การ
เตรียมการคัดเลือกโรงเรี ยนที่ได้ มาตรฐาน กาหนดรูปแบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ระบบการ
นิเทศ การวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั คาอธิบายโดยย่อ
เพื่ อให้ นิสิตทุ กคนได้ เรียนรู้การทาวิจัย ทางการศึกษาทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่ อรู้และ
เข้ าใจปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ ปัญหา จึงกาหนดให้ นิสติ แต่ละคนต้ องฝึ กประสบการณ์การทา
วิจัยทั้งสองประภท โดยในภาคเรียนที่ 1 ให้ ฝึกทาวิจัยประเภทที่ 1: การวิจัยเพื่อรู้และเข้ าใจปัญหา ใน
กรณีท่นี ิสิตคนใดทาวิจัยเชิงสารวจเพื่อรู้/เข้ าใจปั ญหาแล้ ว ประสงค์ท่จี ะทาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนา/
แก้ ไขปั ญหาภายในภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถทาได้ สาหรับในภาคเรียนที่ 2 ให้ นิสิตฝึ กทาวิจัยประเภทที่
2: การวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ ไขปัญหา ใน 1 ปี การศึกษา นิสิตอาจทารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่
ให้ มีสาระครอบคลุมตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้ รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศการศึกษา
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.1.1 มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
5.1.2 สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
5.1.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.1.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัยเพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ
5.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
5.3 จานวนหน่วยกิต
เป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่ง รวมอยู่ในรายวิชาการฝึ กปฏิบัติ
การสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
5.4 การเตรียมการ
นิ สิตต้ อ งลงทะเบี ยนเรี ยนวิ ชาการวิ จั ยทางการศึ ก ษาก าหนดให้ มีอ าจารย์ ท่ีป รึ ก ษา
งานวิจัย ประกอบด้ วยอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรี ยน อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์
การศึกษาของนิสิตแต่ละคนอาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาปรึกษาในการกาหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา และ
กระบวนการวิ จั ยทุ ก ขั้น ตอนให้ นิ สิตจั ด ทารายงานการวิจั ยฉบั บ สมบู รณ์ ท้ังเอกสารและแฟ้ มข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.5 กระบวนการประเมินผล
5.5.1 ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาวิจัย
5.5.2 ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้ วยแบบประเมินงานวิจัย
5.5.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
5.5.4 อาจารย์นิเทศก์ท้งั สามฝ่ ายประเมินงานวิจัยของนิสติ ร่วมกันตามเกณฑ์ท่กี าหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะการสื่อสาร

กลยุทธ์ และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เฃิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโล
สามารถสื่อสาร
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิ ตสานึกสาธารณะ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อที่ 1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
รับใช้สงั คม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิง่ แวดล้ อม
ด้านความรู ้
3. สมรรถนะของหลักสูตร
ข้ อที่ 2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
“สอนเก่ง เล่นเป็ น ตัดสินได้
ข้ อที่ 2.2 มีความรู้พ้ ืนฐานในวิชาชีพครู
จัดการดี”
ข้ อที่ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประกอบอาชีพ
ด้านทักษะทางปั ญญา
ข้ อที่ 3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ข้ อที่ 3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
และมีเหตุผล
ข้ อที่ 3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิง่ แวดล้ อม
ข้ อที่ 4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ด้านทักษะพิสยั /สมรรถนะของหลักสูตร
ข้ อที่ 6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี รี ปู แบบหลากหลาย
ข้ อที่ 6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับความแตกต่างของผู้เรียน
ข้ อที่ 6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 มึคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อ
เวลา
1.2 ปฏิบตั ติ นตามหลักธรร
มาภิบาล
1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.4 ตระหนักในคุณค่าของ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้ นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ กรณีตวั อย่างโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
2. กาหนดให้ นิสติ ทางานเป็ นกลุ่ม
หรือจัดทาโครงงานที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณธรรม จริยธรรม และ

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ า
เรียน การตรงต่อเวลาของนิสติ ในการเข้ า
เรียน การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย การ
รับผิดชอบในหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
3. สังเกตพฤติกรรมการแสดงอาการ
รับรู้หรือตอบสนองในการเรียน การจด
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 แสดงออกถึงความมี
ระเบียบและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
1.6 แสดงออกถึงความเคารพ
สิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.7 แสดงออกถึงความมี
จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี *

2.

วิธีการวัดและประเมินผล

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้ าง
บันทึก การโต้ ตอบข้ อซักถาม โดยเน้ น
จิตสานึกสาธารณะ โดยถือประโยชน์ การประเมินตามสภาพจริง
ของส่วนรวมเป็ นที่ต้งั
4. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วมใน
3. ฝึ กการเป็ นผู้นาและผู้ตาม เพื่อ กระบวนการประเมินผล
ส่งเสริมการเป็ นสมาชิกที่ดี และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้ างโอกาสให้ นิสติ ได้ พบกับ
บุคคลหรือเหตุการณ์ท่เี ป็ นกรณี
ตัวอย่าง เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็ นแบบอย่างที่ดขี อง
อาจารย์
6. ประกาศเกียรติคุณนิสติ ที่ทา
ประโยชน์ต่อสังคม
7. ปลูกฝังให้ นิสติ เป็ นผู้ท่มี วี นิ ัยใน
ตนเองและมีระเบียบ ทั้งด้ านการ
เรียนและการดารงชีวิต

ด้านความรู ้

ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษา
ทั่วไป
2.2 มีความรู้พ้ ืนฐานในวิชาชีพ
ครู
2.3 สามารถบูรณาการความรู้
และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ
กับการประกอบอาชีพ
2.4 ติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ และงานวิจัยในสาขาวิชาพล
ศึกษา

3.

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อให้ มกี ารเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มคี วาม
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน
4. ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ให้ นิสติ จัดทาโครงงาน การ
ฝึ กงาน การฝึ กปฏิบตั ิ การ
ปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน องค์กร ที่เป็ นเครือข่าย

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิบตั งิ านของนิสติ โดยใช้ การ
ประเมินตามสภาพจริงในด้ านต่างๆ คือ
1.1 การทดสอบย่อย
1.2 การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
1.3 การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ
1.4 การนาเสนอผลงาน
1.5 โครงงาน การฝึ กงาน การ
ฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การคิด จากสภาพ ปัญหา หรือ
สถานการณ์จริงต่างๆ ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม เช่น การสะท้ อนคิด
การบันทึกการเรียนรู้ การอภิปราย
กลุ่ม การทากรณีศึกษา การ โต้ วาที
การจัดทาโครงการ การทดลองใน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การประเมินผลที่สะท้ อนการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ การประเมินตาม
สภาพจริง จากการเขียนรายงาน การ
นาเสนอผลงาน การบันทึกการเรียนรู้
และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสติ ด้ านความสามารถ
ในการตัดสินใจการแก้ ไขปัญหาใน
สถานการณ์ ต่างๆ

ด้านทักษะทางปั ญญา

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
เรียนไปประยุกต์ใช้
3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบและมีเหตุผล
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ใน
สถานการณ์ต่างๆ
3.4 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์
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ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ อง
เพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
นวัตกรรม

4.

วิธีการวัดและประเมินผล

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื
ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ า
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร

5.

กลยุทธ์การสอน
ห้ องปฎิบตั กิ าร ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสเรียนรู้
จากปัญหา และประสบการณ์จริง
เพื่อการเสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ ไข

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล เพื่อเสริมสร้ างให้ ผ้ เู รียน
ตระหนักถึงความสาคัญและพัฒนา
ตนเองในด้ านความมีมนุษยสัมพันธ์
อันดีและความรับผิดชอบส่วนบุคคล
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในภาคปฏิบตั ิ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
ในรายวิชาต่างๆ
- บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคลในสังคมและความรับผิดชอบ
เข้ ากับเนื้อหาในทุกรายวิชาที่สอน
- มอบหมายงานทั้งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่มให้ ผ้ เู รียน
ศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้ อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ โดยนาเสนอ
เป็ นรายงาน ในรูปแบบการนา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ ที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการทา
กิจกรรมกลุ่ม เช่น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อน โดยใช้ การ
ประเมินตามสภาพจริง
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วม
ในการประเมิน

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาได้
5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ นิสติ มี
ความรู้ความเข้ าใจและมีความ
ตระหนักถึงคุณค่า ในเรื่องของ

- ประเมินทักษะของนิสติ ใน
ด้ านการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้ นการประเมิน
ตามสภาพจริง เช่น การสังเกต
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ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี
ในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผล และแปลความหมาย
และเลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หลักการพูด การเขียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และเทคนิค
ทางสถิติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
การเข้ าถึงข้ อมูล เลือกรับ เลือกใช้
วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ตลอดจนสังเคราะห์เพื่อการนาไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
นาเสนอผลงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้ นการฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ เกิดทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง
การพูด และการเขียน ระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน สังคมและชุมชน

พฤติกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้ อมูล ข่าวสาร และผลงานของนิสติ
การประเมินการนาเสนอผลงานของ
นิสติ โดยใช้ Power Point การ
ประเมินทักษะการศึกษาค้ นคว้ าของ
นิสติ การประเมินทักษะการสนทนา
ทางวิชาการของนิสติ การประเมินการ
เขียนทางวิชาการของนิสติ
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วม
ในการประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั /
สมรรถนะของหลักสูตร
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญใน
การจัดการการเรียนรู้ท่มี รี ปู แบบ
หลากหลาย
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับความแตกต่างของ
ผู้เรียน
6.3 แสดงความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้ แก่ การจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ และการ
ใช้ ส่อื การวัดประเมินผล การ
ปฏิบตั กิ ารสอนแบบจุลภาค (micro
teaching) การวิจัยในชั้นเรียน
- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในด้ านการ
ปฏิบตั งิ านครูในสถานศึกษา การ
ปฏิบตั กิ ารสอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา
- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านการสอน ผ่านการสังเกตการ
สอน การสัมภาษณ์
- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากเพื่อนในสถาบันและต่าง
สถาบัน
- จัดให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้จาก
ต้ นแบบ เช่น ครูผ้ สู อน ครูประจาชั้น
ครูผ้ ชู ่วย ครูพ่ีเลี้ยง ครูต้นแบบ ครู
แกนนา หรือครูแห่งชาติ
- จัดให้ เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กรณีตวั อย่างจากห้ องเรียน
การสังเกตการณ์สอนแบบต่าง ๆ
การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี
ประสบการณ์

- ให้ ผ้ มู สี ่วนร่วมทุกฝ่ าย เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่เี ลี้ยง ครู
ประจาชั้น เพื่อน อาจารย์นิเทศก์
ประเมินนิสติ ที่เน้ นการประเมินตาม
สภาพจริง ในเรื่องความ สามารถใน
การจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายและ
ความเป็ นครู
- ประเมินผลงานนิสติ จาก
บันทึกการสอนประจาวัน บันทึกการ
นิเทศ บันทึกการสังเกตการสอนครูพ่ี
เลี้ยงและเพื่อน แผนการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการทางานวิจัยในชั้น
เรียน การทาแฟ้ มสะสมงาน สรุปผล
การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ ก
ประสบการณ์ รายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบตั งิ านใน
สถานศึกษา
- สังเกตการสอนในชั้นเรียน
และประเมินแบบบันทึกหลังการสอน
โดยครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนนิสติ
- ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน
โดยครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์นเิ ทศก์
- ประเมินการจัดโครงการทาง
วิชาการของนิสติ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1.
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. ด้ านความรู้

1.
2.
3.
4.

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

1.
2.
3.
4.

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.
2.
3.
1.

6. ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้

1.

2.
3.

2.
3.

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง *
แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื *
แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
มี ค วาม รู้ ด้ าน วิ ช าเอ ก *เป็ น อ ย่ างดี แ ล ะติ ด ต าม ต าม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และงานวิจัย
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ
กับการประกอบอาชีพ
นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบและมีเหตุผล
สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
นวัตกรรม
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผล และแปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบ
หลากหลาย
แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

77

รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร























มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1























มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2























มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1























มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2























มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเลือก
มศว 131 ลีลาศ





















































































































     

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล











     

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ











     

มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้











     











     

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1

2

3

78

รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถีชีวติ เพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์

2
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5

6

7

1
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1

2

3
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั















     















     















     















  















     















     















     















     















     

















     















     

















มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ













     

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม















     































  

 





     
     

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1

2

3
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบงั คับ















     















     













    



















    



















     

















  

















  
     















     

ศษ 111
ศษ 201
ศษ 202
ศษ 211
ศษ 241
ศษ 321






































จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร





































































































































ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา
ศษ 311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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1
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1
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1
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

ศษ 322
ศษ 332
ศษ 333
ศษ 334
ศษ 335
ศษ 336
ศษ 337
ศษ 338
ศษ 342
ศษ 361
ศษ 362
ศษ 371
ศษ 381
ศษ 431
ศษ 452
ศษ 472

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ
การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
หลัการอาชีวศึกษา
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1)กลุ่มวิชาทฤษฎี
พลท101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
พลท102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
พลท103 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพพลศึกษา
พลท104 กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
พลท201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
พลท202 กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
พลท203 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
พลท204 ลูกเสือและยุวกาชาด
พลท205 สมรรถภาพทางกาย
พลท206 การจัดการแข่งขันกีฬา
พลท301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
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ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

พลท302 หลักสูตรพลศึกษา
พลท303 การวิจัยทางพลศึกษา
พลท304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
พลท305 หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
พลท306 พลศึกษาสาหรับบุคคลพิเศษ
พลท307 การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
พลท401 สัมมนาทางพลศึกษา
พลท402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
พลท403 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
พลท404 กิจกรรมค่ายพักแรม
พลท405 จิตวิทยาการกีฬา
2. กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม
พลท111 ว่ายนา้ 1
พลท112 กรีฑา 1
พลท113 ยิมนาสติก 1
พลท114 เทนนิส
พลท151 การเสริมสร้ างร่างกาย
พลท211 ว่ายนา้ 2
พลท212 กรีฑา 2
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จัดการเรียนรู ้
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รายวิชา
พลท213
พลท214
พลท215
พลท221
พลท222
พลท223
พลท 224
พลท 225
พลท 226
พลท231
พลท232
พลท233
พลท234
พลท235
พลท241
พลท242
พลท243
พลท251
พลท252

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ยิมนาสติก 2
กอล์ฟ
จักรยานเพื่อสุขภาพ
บาสเกตบอล 1
ฟุตบอล 1
วอลเลย์บอล 1
รักบี้ฟุตบอล 1
ฟุตซอล 1
แฮนด์บอล 1
ยูโด
เทควันโด
มวยสากล
ไอคิโด
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
เต้ นราพื้นเมือง
กิจกรรมการละเล่นไทย
แอโรบิกแดนซ์
โยคะ
การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

พลท311 เทเบิลเทนนิส
พลท312 แบดมินตัน
พลท313 เปตอง
พลท321 บาสเกตบอล 2
พลท322 ฟุตบอล 2
พลท323 วอลเลย์บอล 2
พลท324 รักบี้ฟุตบอล 2
พลท325 ฟุตซอล 2
พลท326 แฮนด์บอล 2
พลท327 ตะกร้ อ 1
พลท331 มวยไทย
พลท341 กิจกรรมเข้ าจังหวะ
พลท342 เกมเบ็ดเตล็ด
พลท421 ตะกร้ อ 2
พลท431 กระบี่กระบอง
พลท441 กีฬาลีลาศ
3) กลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา
พลท361 การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
พลท362 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

พลท363 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
พลท364 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
พลท365 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
พลท366 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
พลท367 การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
พลท368 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
พลท369 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
พลท461 การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยไทย
พลท462 การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
พลท463 การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
พลท464 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส
พลท465 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
พลท466 การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
พลท467 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
4) วิชาการสอนวิชาเอก
พลท471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
พลท472 การฝึ กปฏิบัติการสอนพลศึกษา

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกาลังศึกษา กาหนดให้ มีการ
ทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ก ารเรี ยนรู้ ของนิ สิตให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย การทวนสอบในระดั บ รายวิ ชา มี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลข้ อ สอบ มี ก ารทวนสอบ
มาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลาดับตั้งแต่อาจารย์ผ้ ูสอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตหลังจากสาเร็จการศึ กษา มี การ
ติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้ านการมีงานทา การประเมินผลความพึ งพอใจของผู้เรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์
บั ณ ฑิต ศิ ษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน การสารวจความเห็น จากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ต่อ ความ
พร้ อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพร้ อมของอาคารสถานที่ มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ท้งั โดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพื่ อนาผลที่ได้ มาเป็ นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ ดีข้ นึ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ต ลอดจนอัต ลั ก ษณ์ ของ
สาขาวิชาและให้ เข้ าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลั กสูตรและรายวิชาที่ตน
รั บ ผิ ด ชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้ า ที่ ภารกิ จ ต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะอาจารย์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มี ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 ก าหนดให้ ค ณาจารย์ ใหม่ เข้ า ร่ ว มโครงการปฐมนิ เทศและสัม มนาคณาจารย์ ใหม่ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วม
ผลิต ด้ านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย
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1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ี เลี้ยงสาหรั บอาจารย์ใหม่ เพื่ อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
จุ ดมุ่ งหมาย โครงสร้ างหลั ก สูตรและรายวิ ชา และการพั ฒ นานิ สิต เพื่ อให้ อาจารย์ใหม่ สามารถให้
คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนของคณะและการพั ฒนานิสิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ พั ฒ นาด้ านวิจัย จัดเงินทุนสาหรั บนักวิจัยหน้ าใหม่และเข้ าร่ วมเป็ นคณะผู้ วิจัยร่ วมกับ
นักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.1.2 สนั บ สนุ น ให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมโครงการพั ฒ นาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน
การใช้ ส่ ือ การเรี ย นการสอน การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด การความรู้ แ ละการท าวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้ าน
วิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็ นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ ทุ น สนั บ สนุ น การไปเข้ า ร่ วมประชุ ม เพื่ อ เสนอผลงานทางวิ ช าการในต่ า งประเทศ
สนับสนุนการเข้ าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุ นให้ คณาจารย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ ทุนการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการทาสัญญาความ
ร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
2.2.7 จัดโครงการสนับสนุ นให้ คณาจารย์พัฒนาตาแหน่งวิชาการ โดยให้ ทุนสันบสนุ น สร้ าง
แรงจูงใจ จัดระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และการจัดการความรู้ในการพัฒนาตาแหน่งวิชาการ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
จัดให้ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต ในระดับ มหาวิทยาลัย เพื่ อกากับ
ทิศทางการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู
จัดให้ มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกากับดูแลคุณภาพการจัด
การเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิตจัดให้ มีคณะกรรมการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจา
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คณะ เพื่อให้ การดาเนินงานทางด้ านการศึกษาและการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี )
ระดับปริญญาตรี เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้ าที่ดูแล รั บผิดชอบการบริหารจัดการการเรี ยน
การสอนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
2. บัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา วางแผน ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการ
บริหารหลักสูตร
3. นิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา วางแผน ติดตาม และ
ประเมินการกระบวนการรับนิสติ และการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อ
ร้ องเรียนของนิสติ
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 มีระบบการการรับนิสติ ทบทวนเกณฑ์ วิธกี ารการรับนิสติ ให้ คลอบคลุมการเป็ นครู
พลศึกษา
3.1.2 มีระบบการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม การ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร ความพร้ อมท้ งทางร่างกายและจิตใจ
3.2การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.2.1 มีระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาด้ านวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาใน การ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง การ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และอื่นๆ
3.2.2 มีอาจารย์ท่ปี รึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสติ
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
3.3.1 นิสติ สามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธกี ารประเมินผล
3.3.2 จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ
3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสติ
3.3.4 สารวจความพึงพอใจของนิสติ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
กาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิท่สี อดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับ ผิดชอบหลั กสูตร และผู้ สอนจะต้ องปรั บ ปรุ งร่ วมกัน ในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อเตรียมไว้ สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมาย
ตามหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 คณาจารย์พเิ ศษ
ในกรณี ท่ีค ณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละคณะร่ ว มผลิ ตมี อ าจารย์ ป ระจ าไม่ เพี ยงพอในการ
จั ด การเรี ย นการสอน ให้ แต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ พิ เศษ โดยพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้ องกับรายวิชา ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 จัดให้ มคี ณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทาหน้ าที่กากับและติดตาม จัดทา มคอ.3-7 วาง
แผนการจั ดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ อาจารย์ผ้ ู สอน ด าเนิ น การจั ดการเรี ยนการสอน และติดตาม
ประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน
5.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
5.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้ อย 5 ข้ อ ดังต่อไปนี้
5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
5.5.1 มีการวางแผนการดาเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้
จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4
5.5.2 มีการดาเนินการตามแผนและการจัดทารายงานผล ดังนี้
รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล การเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
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6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีม่ ีอยู่เดิม
ใช้ ทรัพยากรการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ตารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น) ตามสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต สานัก
หอสมุดกลางสานักสื่อและเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
โรงเรียนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในเครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6.2 การจัดหาสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูเ้ พิม่ เติม
ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้ นคว้ าทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอน
จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องจัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการ เปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบ ทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ /นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของ รายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ าน การ
จัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ /นักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้ อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดาเนินงาน และ
อย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2) ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
4) ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
5) ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
รายงานผลการประเมิน ทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ู สอนและผู้ รั บ ผิดชอบหลักสูตรเพื่ อใช้ ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมิน หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
1) การประเมินการจัดการเรียนการสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และการประมวลความรู้ของนิสติ ก่อนจบ
3) การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
4) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
5) จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ องจัดประชุ ม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการ
ประเมินเป็ นฐานในการปรับปรุง เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

