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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพลศึกษา 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหสัหลกัสูตร  

ภาษาไทย  : หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 

 ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Education Program in Physical Education 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 ภาษาไทย  ช่ือเตม็: การศึกษาบัณฑติ (พลศึกษา) 

       ช่ือย่อ: กศ.บ. (พลศึกษา) 

 ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็: Bachelor of Education (Physical Education) 

       ช่ือย่อ: B.Ed. (Physical Education) 

3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

- 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
4.1. วิชาเอกเดีย่ว 

 รวมตลอดหลักสตูร  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 141  หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1   รูปแบบ  

        หลักสตูรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

       หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี          
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 5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

            หลักสตูรทางวิชาการ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

            หลักสตูรทางวิชาชีพ 

            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

5.3 ภาษาทีใ่ช ้  
 ภาษาไทยเอกสารต าราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.4 การรบัเขา้ศึกษา   

     รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  

 เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จากหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาชาวิชาพลศึกษา หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

     มีผลบังคับใช้กบันิสติปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

              เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 

คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  คร้ังที่ 1/2562   

เม่ือวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่  3/2562   

เม่ือวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่  4/2563   

เม่ือวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

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

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

   

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
  หลักสตูจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 
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 ฝึกอบรมพลศึกษา 
8.10 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย ์ดร.ทศพล ธาน ี กศ.บ. (พลศึกษา), 2529 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2543 

กศ.ด (สขุศึกษาและ 

พลศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

2 อาจารย ์ดร.ปรียาภรณ ์               

กุลศิริรัตน ์

วท.บ. (พลศึกษา), 2545 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ

กฬีา), 2551 

กศ.ด (สขุศึกษาและ 

พลศึกษา), 2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ์ดร.เทเวศน์ จนัทร์หอม วท.บ. (พลศึกษา), 2544 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2546 

ปร.ด. (จิตวิทยาการออก

ก าลังกายและการกฬีา),

2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxx 

4 อาจารย ์ดร.ลักษม ีฉิมวงษ ์ วท.บ. (พลศึกษา), 2549 

ค.ม. (พลศึกษา), 2551 

ปร.ด. (พลศึกษา), 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx 

5 อาจารย์พิพัฒน์ ตนัวิบูลย์วงศ์ วท.บ. (พลศึกษา), 2552 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 
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10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน   

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

      11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกที่ 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม”

ปัจจัยแห่งยุคน้ี คือ สติปัญญา เคร่ืองมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้

ความรู้และใช้ปัญญาเพ่ือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้ส าเร็จ 

สังคมน้ันจะเจริญล ้าหน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ตลอดจนการแข่งขันทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศและจากการที่รัฐบาลมี

นโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 น้ัน สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ 

มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & 

Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ 

Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม" เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญต่อ                  

การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่ส าคัญ คือ การจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซ่ึงทั้งสองส่วนจะ

ส่งผลไปถึงเศรษฐกจิและสงัคม 4.0 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ี การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนอง

พันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิม

ปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกส าคัญ ในการจัดการศึกษาจึง

จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม สามารถจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏบัิติ

จริงในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้ น โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นฐานในการฝึก

ประสบการณ์ อกีทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 

 

11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม       

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ เป็นพลวัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน

พัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ในศตวรรษ
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ที่ 21 ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศข้ึน จากพระราชบัญญัติการศึกษา

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

พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับเกิดขึ้ นตามมาหลายประการ มีการก าหนดพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและและมาตรฐาน

การอุดมศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน คือ 1) เป็นผู้เรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ

ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี คุณ ลักษณะความเป็น ผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน                          

การเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ

ประเทศ 3) เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ                 

รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างย่ังยืนทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประชาคม  

นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัทศิทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติ พบว่า ประเดน็

ส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนเพ่ือ

เติบโตอย่างมีคุณภาพ “ครู” เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา“คน” ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติให้มีศักยภาพและมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การผลิตครูที่มีคุณภาพจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประชากรในสังคม และ

ช่วยช้ีน าสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้ นอยู่กับคุณภาพของครู ด้วยเหตุน้ี

สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ 

จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถต่อการจัด

การศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศให้ทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิ สามารถรองรับกบัการปฏรูิปทางการศึกษาที่เกดิข้ึนเพ่ือสามารถผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระภมูิศาสตร์ในกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปรับหลักสูตรคร้ังน้ีมุ่งเน้นการ

ปรับเน้ือหาให้มีความทนัสมัย ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ สามารถแข่งขันและอยู่

ร่วมกับประชาคมโลกได้ นอกจากน้ีตามที่ครุสภาได้มีมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ด้านที่ 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ด้านที่ 3 การปฏบัิติงานใน

หน้าที่ครู และด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือก าหนดความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพที่มี
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คุณภาพ และ แนวทางการประพฤติ ปฏบัิติตนให้เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธา อันจะน ามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่ง

วิชาชีพ ผู้เข้าสู่วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซ่ึง

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาจะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือเข้าสู่

อาชีพดังกล่าวอนัจะเป็นหลักประกนัที่ดีต่อการศึกษาของชาติต่อไป 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และขอ้ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

      จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการศึกษา 

จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ีการจัด

การศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด

การศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 

   ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง    

การพัฒนาประเทศน้ันต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทาง

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

ก าหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระส าคัญตามมาตรา 10 ก าหนดว่า

การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 

รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดก ารศึกษา 

มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีการก าหนดสาระความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความ สัมพันธ์ของตนเองกับ

สังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแ วดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้าน

คณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตรา 24 ได้

กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ 

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมที่ พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่างๆ ที่

เอื้ ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน
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ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรี ยน โดยมาตรา 25                           

รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 ก าหนดให้คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน 

   นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ข้ึนใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมมาก ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในเน้ือหา การจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะความเป็นครู และ

ความสัมพันธ์ชุมชน รวมทั้งได้มีประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ขึ้ น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่                       

การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุ่งให้ปริญญาหรือ

คุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยช้ันดี  

โดยมีเป้าหมายในการสรางสร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ

การเรียนรู้ในโลกดิจิทลั ลักษณะของหลักสตูรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ 1) ฉบับน้ีจัดท าขึ้นจากบทเรียน

การผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดม

ความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดท าหลักสูตร

วิชาชีพครู (มคอ 1) น้ีอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูเป็น

หลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเน้ือหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การก าหนดโครงสร้างหลักสตูรมีความยืดหยุ่น 

และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน                      

3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับ                

อัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซ่ึงก าหนดข้ึนส าหรับแต่ละกลุ่ม

สาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน  4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ 

เทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทลั  5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน 

การปฏิบัติการสอนที่ท  าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

คุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบัน

ผลิตครูปรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี  
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    ผลจากการประกาศนโยบายทางการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว จ าเป็นอย่างย่ิงที่สถาบันการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทนั เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังน้ัน 

คณะพลศึกษา ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติ

หน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความ

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่ เกิดข้ึนเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม

เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตรา 52 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและ

กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสม

กบัเป็นวิชาชีพช้ันสงู โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่าง

ต่อเน่ือง    

   เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐาน

และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะพลศึกษา จึงมีการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจากนิสิต

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ถึงความต้องการ ความคาดหวัง แนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้

เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการน าไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป เพ่ือการ

แข่งขัน รองรับความต้องการของสงัคมและผู้ใช้บัณฑติ ทันต่อเหตุการณ์และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว คณะพลศึกษาได้น าหลักสูตรไปท าการ

ตรวจสอบและวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผลจากการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2562) ซ่ึงด าเนินการขึ้ นเม่ือวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์และ

อภิปรายกลุ่มย่อยจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร และบุคลากรอื่นที่มีสนใจเข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสตูร รวมจ านวน 50 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่วิพากษ์หลักสูตรเหน็ว่า หลักสตูรน่าสนใจ มีความกว้างขวางและครอบคลุม ทนัสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน ตอบสนองบริบทของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ ตลอดจนเช่ือมั่นในคุณภาพของ                          

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคผนวก ค และ ง) 

 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั   
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    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิต

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะใน

การบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิด

เป็นอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มีทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 

(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT 

(Information Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อนัมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู") 

       คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้

ออกไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและนโยบายการศึกษาระดับชาติ สามารถแก้ไขปัญหาและ

สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่ เกิดข้ึน เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 

ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษาสนอง ตอบต่อ

เจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่กล่าวมา และเป็นไปตามมาตรา 52 

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต     

การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชา ชีพ

ช้ันสูง โดยการก ากับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง                

คณะพลศึกษาจึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ัน คณะพลศึกษา จึงได้ด าเนินการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา 

สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน บนฐานทฤษฎีปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา การลดช่องว่างเร่ืองปัญหาเหล่ือม

ล า้ระหว่างเมืองกบัชนบทที่เป็นวิกฤตทางการศึกษาระดับโครงสร้าง 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 
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 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

 หมวดวิชาเอก 

 รายวิชาในวิชาเอกพลศึกษา ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์จากคณะพลศึกษา 

 13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

 13.3 การบริหารจดัการ  

     การบริหารจัดการกระบวนการหลักสูตร คณะพลศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน และ

นิสติ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา พิจารณาผลการเรียน

ของรายวิชาเอกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตขณะก าลังศึกษา 

ก ากบั ติดตามและทบทวนการจัดท า มคอ. 3-7 ของหลักสตูรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสตูร 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
 ครูพลศึกษา เสริมสร้างกฬีา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้น าสงัคม 

1.2 ความส าคญั 

      ประชากรเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ประเทศใดกต็ามที่มี

คุณภาพชีวิตของประชาการโดยร่วมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีย่อมแสดงถึงศักยภาพและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

น้ันๆด้วย เพราะคุณภาพชีวิต คือ ตัววัดมาตรฐานการด ารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพ

ความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคม ซ่ึงได้สนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิดอย่าง

เพียงพอ จนก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี จึงอนุมานได้ว่าประเทศใดที่

ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ ดีประเทศน้ันเป็นประเทศที่ เป่ียมไปด้วยความอุดมสุข คุณภาพชีวิตที่ ดี มี

ปัจจัยพ้ืนฐานคือร่างกายและจิตใจ เป็นส าคัญ ดังน้ันเพ่ือให้การขับเคล่ือนของประเทศชาติไปสู่ความม่ันคง มั่น

ค่ังและย่ังยืนน้ัน การวางรากฐานทางด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การมีอนามัยที่ดี การรู้รักษา

อารมณ์และจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสแก่ประชากรอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 
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 พลศึกษา เป็นศาสตร์ที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยพลศึกษาได้ใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม และ

กีฬา ซ่ึงกิจกรรมทางกายต่างๆ เหล่าน้ีได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

บุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่าง ด้วยความส าคัญของศาสตร์ทางพลศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชากร จึงได้ถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซ่ึงหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในปัจจุบัน ก าหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

และได้ระบุว่า “สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การสร้าง

เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย่ังยืน” ทั้งน้ีศาสตร์ทางพลศึกษา

ยังสามารถขัดเกลาและพัฒนาเดก็และเยาวชนอันเป็นก าลังของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ในตนเองสามารถสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติได้ 

 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 

ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีทกัษะและความเช่ียวชาญ มีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้น าทาง

สังคมในการการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ในวิชาพลศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถน าไป

ถ่ายทอดและปลูกฝังให้เดก็ เยาวชน และบุคคลทั่วไปในยุคสมัยที่มีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้เรียนรู้วิธีในการ

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรงสมบูรณ์และถูกต้อง  ดังน้ันวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สามารถเป็น

กลไกหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์  (Productivity) ที่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มี

รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างย่ังยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  

1.3 วตัถุประสงค ์

      เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้  

มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาทั้งในวิชาชีพครูและวิชาชีพทางพลศึกษามุ่งเน้น

การบูรณาการความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

พลศึกษาที่มีประสทิธภิาพ 

2. มีความสามารถในการวิจัย การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทาง

พลศึกษาและกีฬาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และบริบททางสงัคม 

3. มีคุณลักษณะตามสมรรถนะของหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 

4. มีภาวะผู้น าทางด้านทางวิชาการและวิชาชีพที่พ ร้อมด้วยค่านิยมหลักของคนไทย

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมศีรัทธาในวิชาชีพ 

1.4 ผลการเรียนรูที้ค่าดหวงัของหลกัสูตร (Expected Learning Outcomes) 
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1. ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ

เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

2. อธบิายความรู้ทางด้านพลศึกษาและกฬีาได้ 

3. สามารถปฏบัิติทกัษะทางด้านพลศึกษาและกฬีาได้ 

4. สามารถจัดการแข่งขันกฬีาได้ 

5. สามารถจัดการเรียนรู้พลศึกษา กีฬา และเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและวิชาชีพได้ 

6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางพลศึกษาและกีฬา เพ่ือท าวิจัยช้ันเรียนและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางพลศึกษาได้ 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1.  การพัฒนามาตรฐานการฝึก

ปฏบิตักิารวิชาชีพคร ู

1.1 จัดการปฏบิตักิารวิชาชีพระหว่าง

เรียน 

 

 

1.2 จัดการปฏบิตักิารสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษาส าหรับการ

ปฏบิตักิารวิชาชีพระหว่างเรียน 

1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

1.2.1  การปฏบิตักิารสอนใน

สถานศึกษาที่มคุีณสมบตัติามที่คุรสุภา

ก าหนดเป็นเวลา 1 ปี 

1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑก์าร

ปฏบิตักิารสอนในสาขาวชิาเฉพาะ 

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู 2.1 จัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพคร ู

2.1.1 คณะกรรมการบริหารกจิกรรม

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู

2.1.2 โครงการพัฒนาคุณลักษณะทาง

วิชาชีพครตูลอดหลักสตูร 

2.1.3 คู่มอืการจัดกจิกรรมพัฒนา

คุณลักษณะทางวิชาชพีคร ู

2.1.4 การประเมนิและตดิตามผลการ

พัฒนาคุณลักษณะทางวชิาชีพคร ู

2.1.5 สมุดบนัทกึผลการพัฒนา 

คุณลักษณะทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3. การพัฒนาหลักสตูรและการสอนที่

เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1 ประเมนิและพัฒนาหลักสตูรด้าน

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการสอนที่

เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.3 พัฒนารปูแบบการสอนที่เน้นผล

การเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.1 มกีารประเมนิหลักสตูรที่เน้นผล

การเรียนรู้ เป็นฐาน 

3.1.2 มกีารประเมนิและตดิตามผล

การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.2.1 จัดโครงการอบรม/สมัมนา/

ศึกษาดูงาน การสอนที่เน้นผลการ

เรียนรู้ เป็นฐาน 

3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารปูแบบการ

สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

4.  การปรับปรงุหลักสตูรให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ 

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาและตาม

ความต้องการของสงัคม 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2 พัฒนาหลักสตูรโดยมพ้ืีนฐานจาก

หลักสตูรสากลและพ้ืนฐานของ

สงัคมไทย 

4.3 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษาและความต้องการของสงัคม 

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาของ สกอ.      

4.2.1 เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

4.2.2 รายงานวิจัย 

4.3.1รายงานผลการประเมนิ 

หลักสตูรร 

4.3.2 รายงานผลการศึกษาความ 

พึงพอใจของบณัฑติ 

4.3.3 ผลการส ารวจความต้องการ 

ของศิษยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่า คร ูบคุลากร

ทางการศึกษา 

4.3.4 การประเมนิจากหน่วยงาน 

ภายในและภายนอก 

5.  การปรับปรงุหลักสตูรให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมและตามความ

ต้องการของสงัคม 

5.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการ 

ศึกษาและความต้องการของสงัคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมนิการใช้

หลักสตูร 

5.1.2 รายงานผลการศึกษาความพึง

พอใจของบณัฑติ 

5.1.3 ผลการส ารวจความต้องการของ

ศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า คร ูบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.1.4 การประเมนิจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก 

6.  การปรับปรงุสถานที่ สื่อการเรียน

การสอนให้มคีวามเหมาะสม มคีวาม

ทนัสมยั 

6.1 ปรับปรงุสถานที่ สื่อให้เหมาะสม 6.1.1 ห้องเรียน ห้องประชุม และสื่อ

การเรียนการสอนได้รับการปรับปรงุมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

7.  การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ที่เกี่ยว 

ข้องกบัการเรียนการสอนให้มทีนัสมยั 

เพ่ิมพูนประสบการณใ์ห้หลากหลายและ

ลุ่มลึก 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ

เพ่ิมพูนประสบการณค์วามรู้โดย

การศึกษา ดูงาน เข้าร่วมอบรม 

ประชุมสมัมนา ท าวจิัยและการเผยแพร่

ความรู้ผลงานหรือแนวคดิโดยการ

บริการวิชาการแก่สงัคม 

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม ประชุม 

สมัมนา ศึกษาต่อของอาจารย ์

7.1.2 ปริมาณการบริการทางวิชาการ 

งานวิจัย และการท าผลงาน วิชาการใน

ลักษณะต่างๆ ของอาจารย ์
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

อาจจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

(เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

เป็นเข้าศึกษาต้องผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า มีค่านิยมเจตคติ 

ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซ่ึง

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีพบปัญหานิสิตมีพ้ืนฐานด้านความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านวิชาการ 

ทักษะปฏิบัติการเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูพลศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาดแรงบันดาลใจและความตระหนักใน

ความส าคัญของวิชาชีพครูพลศึกษาที่แตกต่างกนั  

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) จัดกระบวนการหลักสตูรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครูและรายวิชาเอกพลศึกษาที่มุ่งเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2) จัดโครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูแก่นิสิตเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจและความ

ตระหนักรู้ในวิชาชีพครูพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติการ

เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูพลศึกษา 

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี   
 

จ านวนนสิิต 2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 3 - - 90 90 90 

ช้ันปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษา 

- - - 90 90 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 

ปีการศึกษา (ค่าธรรมเนียม 30,000 

บาท/คน/ปี x90 จ านวนรับ) 

2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,00 

รวมรายรับ 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,00 

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

2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

 รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)

(1,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 4,320,000 

2. ค่าวัสด ุ(วัสดุส านักงานและวสัดุการเรียนการสอน)  

(3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

540,000 1,080,000 2,160,000 4,320,000 8,640,000 
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3. ทุนและกจิกรรมนิสติ (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 54,000 108,000 216,000 432,000 864,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร (750 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 135,000 270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย (750 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 135,000 270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ (750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

135,000 270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 

7. ค่าสาธารณปูโภค (750 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 135,000 270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์(750 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

135,000 270,000 540,000 1,080,000 2,160,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย (2,250 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 405,000 810,000 1,620,000 3,240,000 6,480,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าบ ารงุมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 171,000 342,000 684,000 1,368,000 2,736,000 

2. ค่าบ ารงุห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 162,000 324,000 648,000 1,296,000 2,592,000 

3. ค่าบ ารงุฝ่ายกจิการนิสติ (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 153,000 306,000 612,000 1,224,000 2,448,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 117,000 234,000 468,000 936,000 1,872,000 

5. ค่าบ ารงุด้านการกฬีา (300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 54,000 108,000 216,000 432,000 864,000 

รวมรายจ่าย 2,601,000 5,202,000 10,404,000 20,808,000 41,616,000 

หมายเหตุ    ส าหรับนิสติต่างชาต ิค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา  

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสตูร  4 ปี  ก าหนดให้เรียน 

ตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกติ  

3.1.2  โครงสร้างหลักสตูร  

 

รายละเอียดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1. กลุ่มวิชาชีพครู  

         2. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 

2.1  วิชาเอก 

2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก* (ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ) 

     หมวดวิชาเลือกเสรี    

30 

105 

(40) 

  

(45) 

(20) 

6 

รวมไม่นอ้ยกว่า 141 

*วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกใน

วิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่ม

วิชาต่าง ๆ ดังน้ี  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
 

วิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ  ดังน้ี 

 1.1.1 ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ  

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

SWU 111  Thai for Communication 

 1.1.2 ภาษาองักฤษ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

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

SWU 121  English for Effective Communication 1    

           หรือ 

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

SWU 123  English for International Communication 1 

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

SWU 122  English for Effective Communication 2 

  หรือ 

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

SWU 124  English for International Communication 2 

 

 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน              

3 หน่วยกิต  

มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทลั  3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World 

 

 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกติ 

จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development 

มศว 161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society 
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มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์  3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens 

 

 วิชาเลือก* ก าหนดใหเ้รียน 10 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

 2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน                

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม  2(1-2-3) 

SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

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

SWU 242  Mathematics in Daily Life 

มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 

SWU 243  Personal Financial Management 

มศว 244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  3(3-0-6) 

SWU 244  Science for Better Life and Environment 

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

SWU 245  Science, Technology and Society 

มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ  2(2-0-4) 

SWU 246  Healthy Lifestyle 

มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต  2(1-2-3) 

SWU 247  Food for Life 

มศว 248  พลังงานทางเลือก  2(2-0-4) 

SWU 248  Alternative Energy 

มศว 341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั  2(1-2-3) 

SWU 341  Business in a Digital World 
 

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า               

5 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 

SWU 252  Aesthetics for Life 

มศว 253  สนุทรียสนทนา  2(1-2-3) 

SWU 253  Dialogue 
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มศว 254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  2(1-2-3) 

SWU 254  Art and Creativity 

มศว 255  ธรรมนูญชีวิต  2(1-2-3) 

SWU 255  Constitution For Living 

มศว 256  การอ่านเพ่ือชีวิต  2(2-0-4) 

SWU 256  Reading for Life 

มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  2(2-0-4) 

SWU 257  Literature for Intellectual Powers 

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

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

มศว 262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม  2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

มศว 263  มนุษย์กบัสนัติภาพ   2(2-0-4) 

SWU 263  Human and Peace 

มศว 264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

SWU 264  Human in Multicultural Society 

มศว 265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 

SWU 265  Economic Globalization 

มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม่  2(2-0-4) 

SWU 267  Principles of Modern Management 

มศว 268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย   2(1-2-3) 

SWU 268  Social Study by Research 

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 

SWU 351  Personality Development 

มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 

SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

มศว 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม  3(3-0-6) 

SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

มศว 354  ความคดิสร้างสรรค์กบันวัตกรรม  3(2-2-5) 

SWU 354  Creativity and Innovation 
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มศว 355  พุทธธรรม  3(3-0-6) 

SWU 355  Buddhism 

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

SWU 356  Social Psychology for Living 

มศว 357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม  2(2-0-4) 

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability 

มศว 358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม  2(1-2-3) 

SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

มศว 361  มศว เพ่ือชุมชน  3(1-4-4) 

SWU 361  SWU for Communities 

มศว 362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  2(1-2-3) 

SWU 362  Local Wisdom 

มศว 363  สมัมาชีพชุมชน  2(1-2-3) 

SWU 363  Ethical Careers for Community 

มศว 364  กจิการเพ่ือสงัคม  2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว 131  ลีลาศ  1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

มศว 132  สมรรถภาพส่วนบุคคล  1(0-2-1) 

SWU 132  Personal Fitness 

มศว 133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ  1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health 

มศว 134  โยคะ  1(0-2-1) 

SWU 134  Yoga 

มศว 135  ว่ายน า้  1(0-2-1) 

SWU 135  Swimming 

มศว 136  แบดมินตัน  1(0-2-1) 

SWU 136  Badminton 

มศว 137  เทนนิส  1(0-2-1) 

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

SWU 138  Golf 

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

SWU 139  Weight Training 

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

เพ่ิมเติมตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกติ 

  

 2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

 1. กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน  40  หน่วยกติ  ดังน้ี 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1 2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicum 1 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 2*   2(0-6-0) 

ED291 Teaching Practicum 2 

    *บุรพวชิา ศษ191  การปฎิบัติการสอน 1 
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ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้   2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

ศษ391  การปฎิบัติการสอน 3*      2(0-6-0) 

ED391 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 2 

ศษ491  การปฎิบัติการสอน 4 6(0-18-0) 

ED491 Teaching Practicum 4 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 3 

 

2. กลุ่มวิชาเอก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต ดังน้ี   

   2.1 วิชาเอก ก าหนดให้เรียน 45 หน่วยกติ ดังน้ี 
 

พล 101 

PE 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(3-0-6) 

พล 102 

PE 102 

ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

History and Philosophy of Physical Education 

3(3-0-6) 

พล 201 

PE 201 

หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา       

Curriculums and Learning Management in Physical Education 

3(3-0-6) 

 

พล 202 

PE 202 

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 

Motor Learning and Development  

2(1-2-3) 

พล 203 

PE 203 

ภาษาองักฤษส าหรับครูพลศึกษา  

English for Physical Education Teacher 

3(3-0-6) 

พล 204 

PE 204 

การสอนพลศึกษาส าหรับคนพิการ 

Adapted Physical Education  

2(1-2-3) 

พล 301  

PE 301 

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   

Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

พล 302 

PE 302 

นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา           

Innovation and Research in Physical Education 

3(3-0-6) 
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พล 303 

PE 303 

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน   

Physical Education Administration and Management in School 

3(3-0-6) 

พล 401 

PE 401 

สมัมนาทางพลศึกษา     

Seminar in  Physical Education 

3(2-2-5) 

พล 402 

PE 402 

สรีรวิทยาการออกก าลังกายและวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 

Exercise Physiology and Kinesiology  

3(2-2-5) 

พล 111 

PE 111 

ว่ายน า้   

Swimming  

2(1-2-3) 

พล 112 

PE 112 

กรีฑา  

Athletics  

2(1-2-3) 

พล 113 

PE 113 

ยิมนาสติก  

Gymnastics  

2(1-2-3) 

พล 121  

PE 121 

วอลเลย์บอล  

Volleyball  

2(1-2-3) 

พล 221 

PE 221 

บาสเกตบอล  

Basketball  

2(1-2-3) 

พล 222 

PE 222 

ฟุตบอล  

Football  

2(1-2-3) 

พล 231 

PE 231 

มวยไทย  

Muaythai  

 

2(1-2-3) 

   

     2) วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก *ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  
 

พล 205 

PE 205 

การเสริมสร้างร่างกาย 

Body Conditioning 

2(1-2-3) 

พล 206 

PE 206 

ลูกเสอื และยุวกาชาด 

Boy Scouts and The Youth Red Cross 

2(1-2-3) 

พล 211 

PE 211 

แบดมินตัน  

Badminton  

2(1-2-3) 

พล 212 

PE 212 

เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis  

2(1-2-3) 

พล 213 

PE 213 

เทนนิส  

Tennis   

2(1-2-3) 
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พล 311 

PE 311 

เปตอง 

Petanque  

2(1-2-3) 

พล 312 

PE 312 

กอล์ฟ  

Golf  

2(1-2-3) 

พล 321 

PE 321 

ตะกร้อ 

Takraw  

2(1-2-3) 

พล 322 

PE 322 

รักบ้ีฟุตบอล  

Rugby Football  

2(1-2-3) 

พล 323 

PE 323 

ฟุตซอล 

Futsal  

2(1-2-3) 

พล 324 

PE 324 

เนตบอล 

Netball 

2(1-2-3) 

พล 325 

PE 325 

แฮนด์บอล  

Handball  

2(1-2-3) 

พล 326 

PE 326 

คอร์ฟบอล  

Korfball  

2(1-2-3) 

พล 331 

PE 331 

กระบ่ีกระบอง 

Sword and Pole Fighting  

2(1-2-3) 

พล 332 

PE 332 

มวยสากล  

Boxing 

2(1-2-3) 

พล 333 

PE 333 

เทควันโด 

Taekwondo 

2(1-2-3) 

พล 334 

PE 334 

ยูโด 

Judo 

2(1-2-3) 

พล 335 

PE 335 

ยูยิตสู 

Jujitsu 

2(1-2-3) 

พล 336 

PE 336 

ไอคิโด 

Aikido 

2(1-2-3) 

พล 337 

PE 337 

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 

Life Saving and Water Safety 

2(1-2-3) 

พล 341 

PE 341 

เกมเบด็เตลด็ 

Minor Games 

 

2(1-2-3) 
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พล 342 

PE 342 

ลีลาศ 

Social Dance 

2(1-2-3) 

พล 343 

PE 343 

กจิกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

2(1-2-3) 

พล 411 

PE 411 

กฬีาปีนหน้าผา 

Climbing 

2(1-2-3) 

พล 412 

PE 412 

อ-ีสปอร์ต 

E-Sport 

2(1-2-3) 

พล 441 

PE 441 

กจิกรรมการละเล่นไทย 

Traditional Thai Games 

2(1-2-3) 

พล 442 

PE 442 

แอโรบิกแดนซ์  

Aerobic Dance  

2(1-2-3) 

พล 451 

PE 451 

การฝึกด้วยน า้หนัก 

Weight Training 

2(1-2-3) 

  

    

 *นิสติสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาาเอกได้ภายใต้

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายดังต่อไปน้ีเป็นวิชาเลือกเสรี  

พล 304 

PE 304 

กฬีา สังคม และวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21  

Sport, Society and Culture in 21st Century 

2(2-0-4) 

พล 305 

PE 305 

หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา                       

Principles of Sports Coaching 

2(2-0-4) 

พล 403 

PE 403 

จิตวิทยาการกฬีา 

Sports Psychology 

2(2-0-4) 

พล 404 

PE 404 

กจิกรรมค่ายพักแรม      

Camping Activities 

 

2(1-2-3) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  
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ความหมายของรหสัวิชา 

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  

 ศษ   :  วิชาชีพครูทางการศึกษา 

 ED  : Education 

 เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

 เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

  0  หมายถึง กลุ่ม ภาษาส าหรับครู 

  1  หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู 

  2   หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสตูร 

                        3   หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้  

                        4   หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 

                              5   หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา 

                        6    หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการช้ันเรียน 

  7  หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา 

  8  หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  9  หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู  

 เลขตัวที่สาม : ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 

ความหมายของรหัสวิชากลุ่มวิชาเอกพลศึกษา     

      พล    : วิชาเอกพลศึกษา  

      PE                  :  PHYSICAL EDUCATION   

เลขตัวที่หน่ึง : ช้ันปีที่ควรเรียน 

เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา  

              0   หมายถึง วิชาทฤษฎีพลศึกษา 

        1   หมายถึง วิชากฬีาบุคคล 

        2   หมายถึง วิชากฬีาทมี 

        3   หมายถึง วิชากฬีาศิลปะการต่อสู้และป้องกนัตัว 

        4   หมายถึง วิชากจิกรรมประกอบจังหวะและเกมส์ การละเล่น 

        5   หมายถึง วิชาการเสริมสร้างร่างกาย 

        6   หมายถึง วิชาการฝึก และการตัดสนิ 

        7   หมายถึง วิชาการฝึก และการตัดสนิ 

    เลขตัวที่สาม      :           ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา   

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbGxJKqh3VreSMceuoAOnzrOoCbn4x4YF2bK9jdYB7OSjLwgAEAFg_c2bhoggoAHnvpnaA8gBAaoEJ0_Q78hljZPPKOa5lMdnrijfhRvK9QewkRWsaSTzsT__0ysXF2T0c4gGAYAHgcHmJZAHA6gHpr4b2AcB&ohost=www.google.co.th&cid=CAASJORodeBvFPL7U0S5ayZPc-67TF0TNlhZKPB_Kh-B5zmuSTCqTw&sig=AOD64_1wtfd7bsxqf1wlESQv8fid3oQ9mg&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiWzZmOtezJAhXHQI4KHYOXBQMQ0QwIGA&adurl=http://www.aswegrow.org/teachpitch/
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกติ 

 เลขรหัสนอกวงเลบ็  หมายถึง   จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชานั้น 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
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3.1.4   แผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป  9 นก. วิชาการศึกษาทัว่ไป 9 นก. 

วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก. วิชาชีพครูบงัคบั  6 นก. 

ศษ101  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู

ศษ111  คุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู   

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1 

2(1-2-3)  

2(1-2-3)  

2(0-4-2) 

วิชาเอก  7 นก. วิชาเอก 7 นก. 

พล 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

พล 111 ว่ายน า้ 

พล 113 ยิมนาสติก 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

พล 102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

พล 112 กรีฑา 

พล 121 วอลเลย์บอล    

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

รวม 22 นก. รวม 22 นก. 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป 4 นก. วิชาการศึกษาทัว่ไป 3 นก. 

วิชาชีพครูบงัคบั 7 นก. วิชาชีพครูบงัคบั 5 นก. 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู  

ศษ231 การพัฒนาหลักสตูร 

ศษ291 การปฎิบัติการสอน 2 

2(1-2-3)  

3(2-2-5)  

2(0-6-0) 

ศษ232 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้  

 

3(2-2-5)  

2(1-2-3) 

 

วิชาเอก  10 นก. วิชาเอก  14 นก. 

พล 202 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก 

พล 221 บาสเกตบอล    

พล 222 ฟุตบอล              

พล 231 มวยไทย 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก จ านวน 2 นก 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

2(1-2-3)  

2(1-2-3)                                                           

พล 201 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา   

พล 203 ภาษาองักฤษส าหรับครพูลศึกษา                            

พล 204 พลศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก จ านวน 4 นก 

วิชาเลือกเสรี จ านวน 2 นก           

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

 

รวม 21 นก. รวม 22 นก. 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาการศึกษาทัว่ไป 3 นก. วิชาศึกษาทัว่ไป 2 นก. 

วิชาชีพครูบงัคบั 4 นก. วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก. 

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 

ศษ391 การปฎิบัติการสอน 3 

2(1-2-3) 

2(0-6-0) 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้  

ศษ361 การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 

2(1-2-3) 

2(1-2-3)  

2(1-2-3)  

วิชาเอก  11 นก. วิชาเอก  12 นก. 

พล 301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก จ านวน 6 นก 

วิชาเลือกเสรี จ านวน 2 นก                           

3(3-0-6)  

 

พล 302 นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา 

พล 303 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน   

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก จ านวน 6 นก 

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

 

รวม 18 นก. รวม 20 นก. 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

วิชาชีพครูบงัคบั 6 นก. วิชาเลือกเสรี 2 นก. 

ศษ491 การปฎิบัติการสอน 4 6(0-18-0) วิชาเอก  8 นก. 

  พล 401 สมัมนาพลศึกษา 

พล 402 สรีรวิทยาการออกก าลังกายและฯ 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก จ านวน 2 นก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

รวม 6 นก. รวม 10 นก. 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 1. วิชาบงัคบั  

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

  1.1.1 ภาษาไทย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

SWU 111  Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ  

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

   1.1.2 ภาษาองักฤษ 

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

SWU 121  English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 หรือ 

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

SWU 123  English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏบัิติการ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

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

SWU 122  English for Effective Communication 2 

 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

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

SWU 124  English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทลั      3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World 

  ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและแนว

ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์     3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 

มศว 161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้     2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
 

มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์       3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญ

ของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมล า้ใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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2. วิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว 241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม    2(1-2-3) 

SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง

วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

 

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

SWU 242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผลคณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล     3(3-0-6) 

SWU 243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

 

มศว 244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี    3(3-0-6) 

SWU 244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทนัและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

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

SWU 245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 
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มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ      2(2-0-4) 

SWU 246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
 

มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต       2(1-2-3) 

SWU 247  Food for Life 

ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเกบ็รักษา

อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 

มศว 248  พลังงานทางเลือก      2(2-0-4) 

SWU 248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

มศว 341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั      2(1-2-3) 

SWU 341  Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์      2(1-2-3) 

SWU 251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่

สาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 

SWU 252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 253  สนุทรียสนทนา       2(1-2-3) 

SWU 253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสารการ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการ ฝึกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 

มศว 254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์     2(1-2-3) 

SWU 254  Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

มศว 255  ธรรมนูญชีวิต       2(1-2-3) 

SWU 255  Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 
 

มศว 256  การอ่านเพ่ือชีวิต       2(2-0-4) 

SWU 256  Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียนโดยการอ่าน

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา     2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 

 



36 

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

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 
 

มศว 262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม    2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง

สงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
 

มศว 263  มนุษย์กบัสนัติภาพ      2(2-0-4) 

SWU 263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติของผู้ที่มี

อุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 
 

มศว 264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม     2(2-0-4) 

SWU 264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
 

มศว 265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์      3(3-0-6) 

SWU 265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่ มีอิทธิพลต่อ                  

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง     2(2-0-4) 

SWU 266  Sufficiency Economy 

ศึกษาภมูิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบ

กบัเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 



37 

มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม่      2(2-0-4) 

SWU 267  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่าง

ย่ังยืน 
 

มศว 268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย    2(1-2-3) 

SWU 268  Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 

SWU 351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคลการ

วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
 

มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(3-0-6) 

SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่ เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว 353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม    3(3-0-6) 

SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง                

คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม     3(2-2-5) 

SWU 354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
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มศว 355  พุทธธรรม       3(3-0-6) 

SWU 355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนว

ทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 
 

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

SWU 356  Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสงัคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 
 

มศว 357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม    2(2-0-4) 

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มศว 358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม   2(1-2-3) 

SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา

กจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 
 

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

SWU 361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว 362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น      2(1-2-3) 

SWU 362  Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

มศว 363  สมัมาชีพชุมชน       2(1-2-3) 

SWU 363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความ

สามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็

และยั่งยืน 
 

มศว 364  กจิการเพ่ือสงัคม      2(1-2-3) 

SWU 364  Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร จัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 131  ลีลาศ        1(0-2-1) 

SWU 131  Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

และบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว 132  สมรรถภาพส่วนบุคคล      1(0-2-1) 

SWU 132  Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
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มศว 133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ       1(0-2-1) 

SWU 133  Jogging for Health 

หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว 134  โยคะ        1(0-2-1) 

SWU 134  Yoga 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ

แขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 135  ว่ายน า้        1(0-2-1) 

SWU 135  Swimming 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายน ้า การว่ายน ้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ               

ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 
 

มศว 136  แบดมินตัน       1(0-2-1) 

SWU 136  Badminton 

ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่น

ลูกหน้าตาข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น

แบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
 

มศว 137  เทนนิส        1(0-2-1) 

SWU 137  Tennis 

เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน

กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือ

สขุภาพ 
 

มศว 138  กอล์ฟ         1(0-2-1) 

SWU 138  Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ               

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

SWU 139  Weight Training 

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการ

ฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

1. กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดใหเ้รียน 40 หน่วยกิต ดงันี้  

 

ศษ101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED101 Communicative English for Teachers 

  ศึกษาและฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การพูด 

และการเขียน เพ่ือจับใจความส าคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความคิดเหน็ 

น าเสนองาน และรายงานเร่ืองราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูดและภาษา

เขียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ศษ111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED111 Professional Virtue and Ethics for Teachers 

  ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรัก ความ

ศรัทธา และความภมูิใจในวิชาชีพครู การมีจิตส านึก จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม

ประชาธิปไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

สมรรถนะที่ส าคัญของครู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงจิตส านึกทางจริยธรรม บทบาทของครูในฐานะผู้

ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาดูงานและท าโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและ

สังคมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบข้อมูล 

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน พร้อมทั้งสะท้อนผลข้อมูล เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทศันคติที่ดีต่อ

วิชาชีพครู 

 

ศษ112 พันธกจิสมัพันธร์ะหว่างสถานศึกษาและชุมชน  2(1-2-3) 

ED112 Community Engagement for Schools and Community 

  ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้

แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ มีปัญญารู้คิดและเข้าถึงบริบทของชุมชน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมที่ มีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงโรงเรียน บ้านและชุมชน 

 

ศษ113 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาการวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

ED113 Educational Philosophy and Teacher Professional Development  

 ศึกษาปรัชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของ

สงัคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงคุณค่าและความจ าเป็นของครูที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย 

ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสงัคมไทย โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียน

สาธิตต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อุดมการณ์และรูปแบบการจัดการศึกษาและการผลิตครู 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้น าแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และ

พุทธปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือสะท้อนสังคมและ

ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทย 

 

ศษ141 จิตวิทยาส าหรับครู  2(1-2-3) 

ED141 Psychology for Teachers 

  ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการ

เรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ

การปรับตัว การให้ค าปรึกษา การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์

หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรียนรายบุคคล   การบริหาร การจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนักถึง

ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

ศษ191 การปฎิบัติการสอน 1 2(0-4-2) 

ED191 Teaching Practicum 1 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับสถานศึกษา 

ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรใน

โรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน ศึกษา สังเกต และ

วิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครูในการท างานร่วมกับ

บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม  ศึกษา สังเกตการณ์การสอนของครูในช้ันเรียนในระดับต่างๆ การจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้ อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สงัเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมและ

พัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ศึกษางานสนับสนุนอื่นๆ  

และการปฏบัิติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง 

ประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษา สังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางการศึกษาน ามา

สงัเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสงัเกต และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

ศษ201 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

ED201  Thai Language for Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครู การรู้เท่าทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับผู้เรียน 

การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่าน 

การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิชาการ 

การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็น

แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยค านึงถึงบรรทดัฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกดิข้ึน 

 

ศษ231  การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

ED231  Curriculum Development 

 ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ระดับชาติ ระดับ

สถานศึกษา และระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแนวปฏบัิติดีเลิศ พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน 

ท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียน การน า

หลักสตูรไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้  การประเมินและหาประสทิธภิาพของหลักสตูร 

 

ศษ232  วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED232  Methodologies of Learning Management 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกออกแบบ น าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติในช้ัน

เรียน ออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการคิด 

การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น การสร้างบรรยากาศ การจัด

สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการช้ันเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
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จริยธรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนใน

สถานการณ์จ าลอง 

 

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED251 Educational and Learning Assessment 

 ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินการ

เรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัดประเมิน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การ

ตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพ่ือวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพ่ือตัดสิน

ผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และน าผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับช้ันเรียน

ไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณาการควบคู่กบัการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการวัดประเมินทั้งใน

ส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้  

 

ศษ291  การปฎิบัติการสอน 2*   2(0-6-0) 

ED291 Teaching Practicum 2 

    *บุรพวชิา ศษ191  การปฎิบติัการสอน 1 

 ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจ าช้ัน งานผลิต

สื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ 

และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้  และน ามาสังเคราะห์ข้อมูล บันทกึและสะท้อนผลการ

ปฏบัิติงานของตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏบัิติงาน และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

ศษ331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

ED331  Learning Management of Professional Teachers 

 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสานความรู้ เน้ือหา ศิลป์ 

ศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

รู้ในสถานการณ์จริง น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง

วิชาชีพ ฝึกปฏบัิติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ 

ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทกัษะชีวิต มีปัญญา
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รู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ฝึกปฏบัิติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้  

 

ศษ361  การประกนัคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3) 

ED361  Educational Administration and Quality Assurance 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการและ

แนวปฏบัิติเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  การน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  การจัดท าแผนงานประกนัคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏบัิติ วิเคราะห์และออกแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

ศษ371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้   2(1-2-3) 

ED371  Research and Innovation for Learning  

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและ

หลักการวิจัย การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบการ

วิจัย ที่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในระดับ

บุคคลและช้ันเรียน การเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏบัิติการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท า

วิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วม

สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ 

 

ศษ381 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

ED381 Media and Technology for Education and Learning 

 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา

และการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล เลือกใช้สื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ     

ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏบัิติการออกแบบและ

ผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ

ท างาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เทา่ทนัสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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ศษ391  การปฎิบัติการสอน 3*      2(0-6-0) 

ED391 Teaching Practicum 3 

      *บุรพวชิา ศษ291 การปฎิบติัการสอน 2 

 ฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 

ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศิลป์

และศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

การบริหารจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเล้ียง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้อนผล

การปฏบัิติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏบัิติงาน และการสมัมนาทางการศึกษา 

 

ศษ491  การปฎิบัติการสอน 4 6(0-18-0) 

ED491 Teaching Practicum 4 

      *บุรพวชิา ศษ391 การปฎิบติัการสอน 3 

ฝึกปฏบัิติการสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏบัิติการพัฒนาหลักสตูร วางแผนและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ

เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท าวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกบัชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ 

ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์นิเทศกแ์ละครูพ่ีเล้ียง และการสมัมนาทางการศึกษา 
 

2. วิชาเอก 

2.1 วิชาเอก ก าหนดให้เรียน 45 หน่วยกติ ดังน้ี 
 

พล 101 

PE 101 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  

Human Anatomy and Physiology 

3(3-0-6) 

                 ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เรียนรู้โครงสร้างหน้าที่การท างานของระบบ

ร่างกาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ วิเคราะห์พัฒนาการของร่างกายและการน าไปสู่ประยุกต์ใช้

ในวิชาชีพพลศึกษา 
 

พล 102 

PE 102 

ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา 

History and Philosophy of Physical Education 

3(3-0-6) 

                 ศึกษาประวัติความเป็นมาของพลศึกษาและกีฬา อันน ามาสู่ หลักการ แนวคิดปรัชญาทาง                   

พลศึกษา และกีฬา แต่ละสมัยหลักปรัชญาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อ ค่านิยมทางสังคม 

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีงาม รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกีฬาที่ผันแปรตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของหลักการพลศึกษาต่อสังคมประเทศชาติและประชาคมภูมิภาค

อาเซียนในอนาคต 
 

พล 201 

PE 201 

หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา     

Curriculums and Learning Management in Physical Education 

3(3-0-6) 

 

                 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของหลักสตูร  องค์ประกอบของหลักสตูร  วิธกีารวิเคราะห์และการ

น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวัดในหลักสูตร การจัดท าโครงการสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทางพลศึกษา ตลอดจน

ศึกษาทฤษฎีและหลักการการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน รูปแบบวิธีการสอนและเทคนิคการสอนใน

การเคล่ือนไหวพ้ืนฐานของร่างกายและทกัษะทางการกฬีา การวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับช้ันต่างๆ การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดการช้ันเรียนในสถานการณ์ต่างๆ การจัดท าและการใช้

สื่อการเรียนรู้ทางพลศึกษา การประเมินผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริงที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษาที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

พล 202 

PE 202 

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก    

Motor Learning and Development 

2(1-2-3) 

                ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทกัษะกลไกเกี่ยวกับการ

เคล่ือนไหว การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคล่ือนไหวของมนุษย์ในวัยต่างๆ 

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการจัดกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสม

ในแต่ละวัย ชนิดและล าดับขั้นของการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทกัษะการเคล่ือนไหว พฤติกรรม

และรูปแบบของการเรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหว 

 

พล 203 

PE 203 

ภาษาองักฤษส าหรับครูพลศึกษา  

English for Physical Education Teacher 

3(3-0-6) 

                 ศึกษาหลักไวยกรณ์  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางการสอนพลศึกษา และฝึกปฏิบัติการใช้

ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา ในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การอ่านบทความ งานวิจัยที่เกี่ยว

ของกับพลศึกษา การน าเสนอหน้าช้ันเรียน ฝึกการน าออกก าลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ และฝึกการสอน

ทกัษะกฬีาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ และรายงานเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบักฬีา 

 

พล 204  

PE 204 

การสอนพลศึกษาส าหรับคนพิการ 

Adapted Physical Education  

2(1-2-3) 

                 ศึกษาความหมาย สาเหตุ ประเภทของความพิการอาการของความบกพร่องทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสังคม การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสม

ส าหรับคนพิการที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท 
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พล 301  

PE 301 

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา     

Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

                ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาแบบต่างๆ  เรียนรู้

วิธีการทดสอบทางพลศึกษาที่ทันสมัยและสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา               

องิเกณฑม์าตรฐาน  

 

พล 302 

PE 302 

นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา    

Innovation and Research in Physical Education  

3(3-0-6) 

                ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของหลักการใช้นวัตกรรมและหลักทฤษฎี การวิจัยทางพลศึกษา เคร่ืองมือที่

ใช้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ทางการพลศึกษา ทั้งเคร่ืองมือทางสารสนเทศและ

แอปพิเคช่ัน   ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้   ประยุกต์การใช้นวัตกรรม และการวิจัยทาง

พลศึกษา มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางนวัตกรรมเพ่ือการ วิจัย มีการวิเคราะห์ออกแบบงานวิจัยที่ใช้

นวัตกรรมทางการกีฬา การเลือกใช้ สถิติที่ เหมาะสมกับการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล                

การตรวจ สอบข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลงานวิจัย การน าเสนองานวิจัย รวมทั้ง  การ เสนองานวิจัยใน

ระบบสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมทั้ง  การวิเคราะห์  ศึกษานวัตกรรมและงานวิจัยทาง                 

พลศึกษา น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพพลศึกษาและงานที่เกี่ยวข้อง 

 

พล 303 

PE 303 

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน   

Physical Education Administration and Management in School 

3(3-0-6) 

                ศึกษาทฤษฎี หลักการของการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน ก าหนดขั้นตอนและ

การด าเนินการในการบริหาร โครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน 

 

พล 401 

PE 401 

สมัมนาทางพลศึกษา     

Seminar in  Physical Education 

3(2-2-5) 

                ศึกษาหลักการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมทั้งค้นคว้า อภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ในเร่ือง

ปัญหาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง

สร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดการศึกษารูปแบบการจัดสัมมนาตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในการท างานวิชาชีพทาง

สาขาวิชาพลศึกษา 

 

พล 402   

PE 402 

สรีรวิทยาการออกก าลังกายและวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 

Exercise Physiology and Kinesiology  

3(2-2-5) 

                ศึกษากลไกการท างาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบระบบประสาทกล้ามเน้ือ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบควบคุมอุณหภมูิ และระบบภมูิคุ้มกัน ของร่างกาย
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ต่อการออกก าลังกาย ขบวนการเมตาบอลิซึมและการใช้พลังงานในการออกก าลังกายกลไกการปรับตัวทาง

สรีรวิทยาของระบบในร่างกายต่อการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและการทดสอบทาง

สรีรวิทยา  

 

พล 111 

PE 111 

ว่ายน า้   

Swimming  

2(1-2-3) 

                ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า ประเภทของกฬีาว่ายน า้ ฝึกปฏบัิติทกัษะพ้ืนฐาน

และเทคนิคของการว่ายน า้ในประเภท ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเสื้ อ หลักการการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาว่ายน า้ เรียนรู้การเกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาทและความปลอดภัยในกีฬา

ว่ายน า้  

 

พล 112 

PE 112 

กรีฑา  

Athletics  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา การฝึกทักษะเทคนิคกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละประเภท วิธีการแข่งขันประเภทต่างๆ และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา

มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา  

 

พล 113 

PE 113 

ยิมนาสติก  

Gymnastics  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬายิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬา

ยิมนาสติก การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 

และความปลอดภัยในการเล่นกฬีายิมนาสติกศิลป์  

 

พล 121  

PE 121 

วอลเลย์บอล  

Volleyball  

2(1-2-3) 

       ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาวอลเลย์บอล 

 

พล 221 

PE 221 

บาสเกตบอล  

Basketball  

2(1-2-3) 

         ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล  
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พล 222 

PE 222 

ฟุตบอล  

Football  

2(1-2-3) 

         ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตบอล  

 

พล 231 

PE 231 

มวยไทย  

Muaythai  

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา และกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทย ทักษะทางกีฬามวยไทย หลักการฝึกและ

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยไทย การป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยใน               

กฬีามวยไทย 

 

                  2.2 วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะวิชาเอก * ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกติ  

จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 

พล 205 

PE 205 

การเสริมสร้างร่างกาย 

Body Conditioning 

2(1-2-3) 

                 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ประโยชน์และคุณค่าส าหรับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การน าหลักการไปสู่การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ  

การวิเคราะห์ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ความปลอดภัยในการเสริมสร้างร่างกาย  
 

พล 206 

PE 206 

ลูกเสอื และยุวกาชาด  

Boy Scouts and The Youth Red Cross 

2(1-2-3) 

                ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ขบวนการลูกเสือโลกและ

ลูกเสือไทย ศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญของลูกเสือ การฝึกทกัษะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ 

ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการของกาชาดสากล กาชาดไทย กิจกรรมยุวกาชาด หลักสูตรยุวกาชาดใน

สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้ คุณค่าของกจิกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

พลเมืองดีรู้จักบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และส่งเสริมการมีเจตคติและคุณลักษณะที่ดีต่อการ

เป็นผู้ก ากบัลูกเสอืและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
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พล 211 

PE 211 

แบดมินตัน  

Badminton  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์          

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแบดมินตัน 
 

พล 212 

PE 212 

เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์                  

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทเบิลเทนนิส 

 

พล 213 

PE 213 

เทนนิส  

Tennis  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเทนนิส 

 

พล 311 

PE 311 

เปตอง 

Petanque  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์                      

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเปตอง  

 

พล 312 

PE 312 

กอล์ฟ  

Golf  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีากอล์ฟ 

 

พล 321 

PE 321 

ตะกร้อ   

Takraw  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาตะกร้อ 
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พล 322 

PE 322 

รักบ้ีฟุตบอล  

Rugby Football  

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีารักบ้ีฟุตบอล  

 

พล 323 

PE 323 

ฟุตซอล  

Futsal  

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาฟุตซอล 

 

พล 324 

PE 324 

เนตบอล 

Netball 

2(1-2-3) 

      ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาเนตบอล 

 

พล 325 

PE 325 

แฮนด์บอล  

Handball  

2(1-2-3) 

             ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึก

ทักษะและเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาแฮนด์บอล  

 

พล 326 

PE 326 

คอร์ฟบอล  

Korfball  

2(1-2-3) 

                 ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ คุณค่า การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทกัษะ

และเทคนิคการเล่น เรียนรู้กฎ กติกาในการแข่งขัน เทคนิคการจัดการแข่งขัน  การเก็บรักษาอุปกรณ์                   

การป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภัยในการเล่นกฬีาคอร์ฟบอล 
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พล 331 

PE 331 

กระบ่ีกระบอง 

Sword and Pole Fighting 

2(1-2-3) 

                 ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และคุณค่าของกระบ่ีกระบอง ทักษะกระบ่ีกระบอง 

หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้อง การเกบ็รักษาอุปกรณ์ การป้องกันการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในการเล่นกระบ่ีกระบอง 

 

พล 332 

PE 332 

มวยสากล  

Boxing  

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬามวยสากล ทักษะทางกีฬา

มวยสากล หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยสากล  การป้องกันการ

บาดเจบ็และความปลอดภัยในกฬีามวยสากล 

 

พล 333 

PE 333 

เทควันโด 

Taekwondo 

2(1-2-3) 

                 ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬาเทควันโด ทักษะทางกีฬา         

เทควันโด หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกฬีาเทควันโด การป้องกนัการบาดเจบ็

และความปลอดภัยในกฬีาเทควันโด 

 

พล 334 

PE 334 

ยูโด 

Judo 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬายูโด ทักษะทางกีฬายูโด 

หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายูโด การป้องกันการบาดเจ็บและความ

ปลอดภัยในกฬีายูโด 

 

พล 335 

PE 335 

ยูยิตสู 

Jujitsu 

2(1-2-3) 

                ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬายูยิตสู ทักษะทางกีฬายูยิตส ู

หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายูยิตสู  การป้องกันการบาดเจบ็และความ

ปลอดภัยในกฬีายูยิตส ู
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พล 336 

PE 336 

ไอคิโด 

Aikido 

2(1-2-3) 

               ประวัติความเป็นมา หลักการ ประโยชน์ และกติกาการแข่งขันกีฬาไอคิโด ทกัษะทางกีฬาไอคิโด 

หลักการฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาไอคิโด การป้องกันการบาดเจบ็และความ

ปลอดภัยในกฬีาไอคิโด 

  

พล 337 

PE 337 

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน า้ 

Life Saving and Water Safety 

2(1-2-3) 

         หลักการและวิธีการช่วยชีวิต ประโยชน์ คุณค่า ฝึกปฎิบัติทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตทางน า้ 

ความปลอดภัยในการปฏบัิติกจิกรรมทางน า้ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและฝึกปฏบัิติการช่วยชีวิตทางน า้  

 

พล 341 

PE 341 

เกมเบด็เตลด็ 

Minor Games 

2(1-2-3) 

                  ประวัติความเป็นมา ประโยชน์คุณค่าของการเล่นเกมเบด็เตลด็ ฝึกปฎิบัติการเป็นผู้น า ประเภท

ของเกมเบด็เตลด็ การเสริมสร้างร่างกายทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นโดยใช้การละเล่นไทย การเป็นผู้น าและ 

ผู้ตาม การเกบ็รักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการท ากิจกรรมและฝึกปฏิบัติด้วยเกม

เบด็เตลด็  

 

พล 342 

PE 342 

ลีลาศ 

Social Dance 

2(1-2-3) 

                  ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธีการเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน และการ

ตัดสินเบ้ืองต้น เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติทักษะและเทคนิคของการเต้นลีลาศเพ่ือสังคม การ

เกบ็รักษาอุปกรณ์  ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึกปฏบัิติด้วยกิจกรรม

ลีลาศ  

 

พล 343 

PE 343 

กจิกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

2(1-2-3) 

                 ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า เรียนรู้หลักการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นประกอบจังหวะการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติทกัษะและเทคนิคการเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเกบ็รักษาอุปกรณ์  

ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการท ากจิกรรมและฝึกปฏบัิติด้วยกจิกรรมเข้าจังหวะ  
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พล 411 

PE 411 

กฬีาปีนหน้าผา 

Sport Climbing 

2(1-2-3) 

      เรียนรู้องค์ความรู้และมาตรฐานของการปีนหน้าผา กฏ กติกา และมาตรฐานความปลอดภัยที่

ต้องปฏบัิติ มีทกัษะของการเคล่ือนที่ข้ัน พ้ืนฐานของการปีนหน้าผา  การฝึกเทคนิคและทกัษะของการปีนหน้า

ผาใน แต่ละประเภท ได้แก่ การปีนหน้าผาแบบความยาก  การปีนหน้าผาแบบ ความเร็ว การปีนแบบ

แก้ปัญหา และการปีนหน้าผาธรรมชาติ  มีองค์ความรู้ และทกัษะในการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงตามประเภท

ของการปีนหน้าผา  เรียนรู้กฎ กติกาในเบ้ืองต้น สามารถประยุกต์เทคนิค แนวทาง และองค์ความรู้ ของกีฬา

ปีนหน้าผาเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและด้านอื่นๆ รวมทั้งการปีนหน้าผาเพ่ือการทอ่งเที่ยวได้ 

 

พล 412 

PE 412 

อ-ีสปอร์ต 

E-Sport 

2(1-2-3) 

                 ศึกษากีฬาอิ เล็กทรอนิกส์ (Electronic sports : E-Sport) เกี่ ยวกับ  ประวัติ  ความหมาย 

ประโยชน์ ประเภท การจัดการนักกีฬา การแข่งขันกีฬา ผู้จัดจ าหน่ายและให้บริการเกม การวางแผนและ

ด าเนินงานเกม วงการกีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ในภาพรวม โดยเน้นหนักการท าความเข้าใจกับสายงานและอาชีพ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการอีสปอร์ต ยกตัวอย่างเช่น นักกีฬา โค้ช ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ             

นักพากษ์ นักแคสเกม (Cast Game, Game Caster หรือ Game Commentator) ผู้ดูแลเกม (Game Master) 

เป็นต้น  

 

พล 441 

PE 441 

กจิกรรมการละเล่นไทย 

Traditional Thai Games 

2(1-2-3) 

                  ประวัติความเป็นมา ประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมการละเล่นไทย ประเภทของการละเล่นไทย 

การเสริมสร้างร่างกายทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นโดยใช้กิจกรรมการละเล่นไทย การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการท ากจิกรรมและฝึกปฏบัิติด้วยกจิกรรมการละเล่นไทย  

 

พล 442 

PE 442 

แอโรบิกแดนซ์        

Aerobic Dance    

2(1-2-3) 

                 ประวัติความเป็นมา ประโยชน์  คุณค่า หลักการและวิธีการเต้นของวิชาแอโรบิกดานซ์                     

การเรียนรู้การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นที่น าไปใช้ในการเต้นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้เทคนิคการ

เคล่ือนไหวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการบาดเจบ็ การฝึกการเป็นผู้น าในการเต้นแอโรบิก  การก าหนดโปรแกรม

การออกก าลังกายที่ถูกต้องส าหรับวัย  
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พล 451 

PE 451 

การฝึกด้วยน า้หนัก 

Weight Training 

2(1-2-3) 

                หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการฝึกด้วยน ้าหนัก เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 

 *นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาาเอกได้

ภายใต้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

  ใหน้ิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกดงัต่อไปนี้ เป็นวิชาเลือกเสรี 

พล 304 

PE 304  

กฬีา สังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 

Sport, Society and Culture in 21st Century 

2(2-0-4) 

                ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม ความเป็นมาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ที่มี

ความสมัพันธก์นักบักฬีา การออกก าลังกายและการส่งเสริมสขุภาพ ทั้งในเชิงนโยบายเชิงกลยุทธใ์นการบริหาร

จัดการหน่วยงานและองค์กรกีฬา และแนวโน้มทางการกีฬา การออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพที่จะ

เกดิขึ้นในศตวรรษที่ 21 
 

พล 305 

PE 305 

หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกฬีา                       

Principles of Sports Coaching 

2(2-0-4) 

                ศึกษาหลักการ ปรัชญา หน้าที่การจัดการในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และขั้นตอนในการฝึกกีฬา 

การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน และการน าหลักการของ

วิทยาศาสตร์มาใช้การฝึกกฬีาและก าหนดโครงการฝึกกฬีา 
 

พล 403 

PE 403  

จิตวิทยาการกฬีา 

Sports Psychology 

2(2-0-4) 

               ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฬา การใช้หลักการทางจิตวิทยา 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกบัการกฬีา และการน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพ่ือความส าเรจ็ในการกฬีา 

 

พล 404 

PE 404 

กจิกรรมค่ายพักแรม      

Camping Activities 

2(1-2-3) 

                ศึกษาหลักการและวิธีการจัดค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม ความส าคัญของการอยู่ค่าย

พักแรม ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรม การฝึกใช้ชีวิตตามวิถีชาวค่าย การฝึกใช้วัสดุและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรมและก าหนด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายพักแรม ขั้นตอนการเตรียมการจัดการค่าย และการ

บริหารจัดการค่าย  




