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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะพลศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ อง
กับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูก้ ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
หมวดที7่ การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง / ประสานงานหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25520091100817
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Health Education and Physical
Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
: กศ.บ.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
: Bachelor of Education (Health Education and Physical Education)
: B.Ed. (Health Education and Physical Education)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
สุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยเอกสารตาราที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลัก
สุตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสต ร์ (หลักสูตรห้ าปี ) ในปี การศึกษา 2563 (หลังจากเปิ ดสอนในปี
การศึกษา 2560 เป็ นเวลา 3 ปี )
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูสขุ ศึกษาและพลศึกษาสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาพิเศษ
8.2 นักวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา
8.3 นักวิชาการทางสุขศึกษาและพลศึกษา
8.4 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางสุขศึกษาและพลศึกษา นักวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
8.5 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ

2

อ.ดร.พันธสิริ คาทูล

3

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสติ กุล

4

อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์

5

อ.อนุศกั ดิ์ สุคง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กศ.บ. (พลศึกษา), 2523
ค.ม. (พลศึกษา), 2525
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) , 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), 2545
ค.ม. (สุขศึกษา), 2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 2558
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),2553
ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา),2555
วท.บ. (พลศึกษา) ,2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2549
วท.บ. (พลศึกษา) , 2549
กศ.ม. (พลศึกษา) , 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลันอร์
ย ท กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากบทวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศอันเป็ นผลต่อการร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้ อมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้ าสู่สงั คม
ผู้สงู อายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่รี ุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้ อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้ าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิ
ต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลา้ ทางสังคม เป็ นต้ น ทาให้ การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็ นต้ องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้ อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข”
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ด้ านบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย พบว่าโลกเข้ าสู่ยุคสังคมผู้สงู อายุ
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001- 2100) จะเป็ น
ศตวรรษแห่งผู้สงู อายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้ วจะใช้ ระยะเวลาที่ค่อนข้ างยาวนานในการเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ เช่น ญี่ปุ่น
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกา ลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้ างสั้นกว่า สะท้ อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้ อมเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุท่สี ้นั กว่าประเทศ
พัฒนาแล้ วค่อนข้ างมาก โดยการเป็ นสังคมผู้สงู อายุจะส่งผลให้ มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี
การเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้ องการสินค้ าและบริการที่เหมาะกับผู้สงู อายุ
มากขึ้น นับเป็ นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้ านธุรกิจและลงทุนด้ านการค้ าและบริการ
ด้ านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้ บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็ นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ ว
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย
กาหนดให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่ แรกเกิดให้ มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้ าน วัยเรียน วัยรุ่นให้ มีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ภายใต้ บริบทสังคมที่เป็ น
พหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้ มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝี มือแรงงานเพื่อสร้ างผลิตภาพเพิ่มให้ กั บ
ประเทศ วัยผู้สงู อายุให้ มีการทา งานที่ เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ ในการดารงชีวิต
มีการสร้ างเสริมและฟื้ นฟูสขุ ภาพเพื่อป้ องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้ เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
การเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภ าพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1)
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้ างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้ านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผ้ ู
เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูท้งั ระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกให้ ได้ คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้ นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพื่อ สร้ างสมรรถนะกา ลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลั กสูตรและผลิตกา ลังคนให้
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สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้ องการของตลาด การวิจัยและการใช้ เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้
นอกจากประเด็นปั ญหาของการศึกษาไทยแล้ ว ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนเมื่อเร็วๆ นี้
ก็เห็นพ้ องกันว่า สภาพแวดล้ อมทางการศึกษาของอาเซียนใ นปัจจุบัน “ห้ องเรียน ” ถูกสร้ างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 ส่วน "ครูผ้ ูสอน " ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใช้ สาหรับการสอนในศตวรรษที่ 20 ในขณะที่
“นักเรียน” ยุคปัจจุบัน ต้ องมีทกั ษะสาหรับการทางานและการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กเหล่านี้ถือ
เป็ น Native Digital ส่วนครูท่เี ป็ น Immigrant Digital ก็จาเป็ นต้ องถือสมาร์ทโฟนไปพร้ อมกับเด็กได้ ด้วย
รัฐบาลจึงกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้ สามารถรั บมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ ภายใต้ นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้ องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม ”
กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้ น้อย” ไปสู่ปรับเปลี่ยนเป็ น “ทาน้ อย
ได้ มาก” โดยการขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ อยใน 3 มิติสาคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้ า “โภคภัณฑ์ ” ไปสู่สนิ ค้ าเชิง “นวัตกรรม ” (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความ คิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้ นภาคการผลิตสินค้ า ไปสู่การเน้ นภาคบริการมากขึ้น กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้
“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สาคัญ
1.เป็ นจุดเริ่มต้ นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็ นประเทศที่ม่งั คั่ง มั่นค ง
และยั่งยืน อย่างเป็ นรูปธรรม
2.เป็ น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้ อมๆ กัน
3.เป็ นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้ แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็ นประชารัฐที่ผนึกกาลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
ในการพัฒนาประเทศ ประชาชนในชาติเป็ นทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีความจาเป็ นต่อการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่ อไปพัฒนาชาติจึงเป็ นความสาคัญ
ยิ่ง ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือ การพัฒนาสุขภาพ เพื่อให้ พร้ อมที่จะปฏิบัติ
หน้ าที่และภารกิจในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์จุดเริ่มต้ นจึงอยู่ท่กี ารสร้ างคนให้ มีศักยภาพทั้ง
ด้ านความรู้และด้ านสุขภาพ มุ่งเอื้อให้ ชีวิตสร้ างประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม
สาขา วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักใน
ความจาเป็ นสาคัญในบริบทต่า งๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงดาเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบั ณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2559

6
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมที่รวดเร็วนี้ จึงจาเป็ นต้ อง
เตรียมทรัพยากรบุคคลให้ รองรับต่อการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ สามารถผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองพัฒนาการของ
ประเทศ
การผลิตครูและบุคลากรทางสุขศึกษา และพลศึก ษาให้ มีความสามารถในการจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้นได้ ยังคานึงถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งกาหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด กับ 1
บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสาคัญตามมาตร า 10 กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้ องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 บัญญัติไว้ ว่า
การจัด การศึกษาโดยยึดหลั กการผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สดุ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตร รายวิชาของ
หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้ บัณฑิตที่จบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และ
พลศึกษามีสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศได้ ต่อไป
ดังสถานการณ์ท่กี ล่าวไว้ แล้ ว ใน ข้ อ 11.1 และข้ อ 11.2
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นต้ นแบ บด้ านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศมานานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็ นผู้นาด้ าน
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะดาเนินการตามพันธกิจของสถาบัน
คือ การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยและงานสร้ างสรรค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การบริการวิชาการ
แก่สงั คม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้ างสมรรถนะของนิสติ และบุคลากรให้ มี
หรือดารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คือ เป็ นผู้มี “ทักษะสื่อสาร ” ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการใช้ ภาษา สื่อสารได้ เข้ าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้ อมูล /
ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT: Information Communication
Technology) เพื่อการสื่อสาร อันมาจากรากฐานข อง "ความเป็ นครู " ทั้งดาเนินการภายใต้ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 (พ.ศ.2553 -2567) คือ (1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ (2) สร้ างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ อย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (3)บริการวิชาการที่มี
คุณภาพ จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม (4)ศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
และ (5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมมาภิบาล
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การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึ กษา ฉบับปรับปรุง พ .ศ.
2559 ยึดมั่นการออกแบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ อฐานพั
ยู่บน นธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้งมุ่ง ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นครูและบุคลากรทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็ นที่พึงของ
การจัดการศึกษาไทย ในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็ นศรีส
ง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า
“การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสติ เรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจากสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียนรายวิชาเอกจากคณะ
พลศึกษาและเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์โดยมีการบริหารจัดการในหมวดต่างๆดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 กลุ่มรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปจานวนไม่ น้อยกว่า 30 หน่วยกิตโดย
ความรับผิดชอบของสานักนวัตกรรมการเรียนรู้
13.1.2 กลุ่มรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะวิชาชีพครูจานวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของ
คณะศึกษาศาสตร์
- วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิตโดยความรับผิดชอบของ
คณะพลศึกษา
13.1.3 กลุ่มรายวิชาเลือกเสรีจานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาจาก
ทุกคณะวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีรายวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
บางส่วน เปิ ดสอนร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ทาหน้ าที่ บริหาร
จัดการหลักสูตรตามกระบวนการประกันคุณภาพของหลักสู
ตร ภายใต้ ข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบที่สาคัญคือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ,
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน , การประเมินผู้เรียน , ผลการดา เนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูสขุ ศึกษาพลศึกษาสร้ างสุขภาพดีท่เี ป็ นรากฐานสาคัญของชีวิตแก่ผ้ ูเรียน
1.2 ความสาคัญ
ครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่า นการพัฒนาคน ด้ วยการสร้ างคน สร้ าง
ความรู้ เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูท่วั โลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้ วิกฤตโลก โดยการ
ให้ การศึกษาที่ดีท่สี ดุ เพื่อสร้ างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็ นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้ อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทาหน้ าที่ให้ ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้
และเสริมสร้ างประสบการณ์ตลอดจนให้ การอบรมบ่มนิสยั ให้ แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานใน
โรงเรียนทั่วประเทศ ให้ บัณฑิตครูเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทา กับคนใน
ชุมชน ในสังคม เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้ เกิดการเรียนรู้ท่เี ท่าเทียมกัน อย่าง
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการดารงตนให้ อยู่ในสังคม อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็ น
บุคคลที่สาคัญยิ่ง ในการสร้ างคน สร้ างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของ
ประเทศ หลักสูตรนี้จาเป็ นต้ องสร้ างให้ ตอบสนองความต้ องการของชุมชนและสังคม สอดคล้ องกับ
นโยบายและแผนการศึกษาชาติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็ นหลักสูตรด้ านสุขภาพที่มีเป้ าหมาย
เพื่อการดารงสุขภาพ การสร้ างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ให้ ย่งั ยืน โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาพฤติกรรมด้ านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ การผลิตครูสขุ ศึกษาและพลศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
บทบาทเพื่อการสร้ างทรัพยากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของการมีสขุ ภาพดี โดย
สุขศึกษา มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาพฤติกรรมด้ านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้ วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหวการออกกาลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้ านร่างกายจิตใจอารมณ์สงั คมสติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และกีฬาพลศึกษา มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนใช้ กจิ กรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม และกีฬ า
เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา
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1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์
การเรียนรู้ มีความเป็ นครูและเป็ นนักวิ ชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
มุ่งเน้ นการ บูรณาการความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้ างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทักษะการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา โดยประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางสุขศึกษาและ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบททางสังคม
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพด้ วยกิจกรรมทางสุขศึกษา
พลศึกษา นันทนาการ การออกกาลังกาย และกีฬา
4. มีภาวะผู้นา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วน รวม และ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง
1) แผนพัฒนาอาจารย์

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) พัฒนาระบบการรับและแต่งตั้ง
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1)
2) พัฒนาระบบการบริหารอาจารย์
2) คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประจาหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2)
3) พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนา 3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)
4) เพิ่มอัตราร้ อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
5) เพิ่มร้ อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
7) เพิ่มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
8) เพิ่มระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2) แผนพัฒนาหลักสูตร การเรียน 1) การออกแบบหลักสูตรและสาระ
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้
การสอน การประเมินผู้เรียน
รายวิชาในหลักสูตร
ที่ 5.1)
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัย
2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
ตามความก้ าวหน้ าในสาขาวิชา
จัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2
สุขศึกษาและพลศึกษา
3) การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3)
3) การกาหนดผู้สอน
4) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4)
5) การจัดการเรียนการสอนที่มกี าร
บูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
7) การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสติ
8) การกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
3) แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 1) พัฒนาระบบการดาเนินงานของ
1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เรียนรู้
ภาควิชาโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
(ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1)
ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มสี ่งิ
สนับสนุนการเรียนรู้
2) จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
3) การปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสติ และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้ อกาหนดต่างๆเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) มีคุณสมบัติอ่นื ครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งนี้โดยให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
4) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ ที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรนี้พบปัญหานิสติ มีพ้ ืนฐานด้ านความรู้และทักษะด้ านวิชาการ ทักษะ
ปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพล ศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งยังขาด แรงบันดาลใจ และความ
ตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดกระบวนการหลักสูตรทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาชีพครู และรายวิชาเอกสุขศึกษาและ
พลศึกษาที่มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2) จัดโครงการ เสริมศักยภาพความเป็ นครูแก่นิสติ เพื่อสร้ างแรง บันดาลใจ ความเข้ าใจ และ
ความตระหนักรู้ในวิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) กิจกรรมเสริม หลักสูตร เพื่อ พัฒนา ความรู้และทักษะพื้นฐานด้ านวิชากา
ปฏิบัติการเพื่อเข้ าสู่วิชาชีพครูสขุ ศึกษาและพลศึกษา

รและทักษะ

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสติ
2560
2561
2562
2563
ชั้นปี ที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปี ที่ 2
60
60
60
ชั้นปี ที่ 3
60
60
ชั้นปี ที่ 4
60
ชั้นปี ที่ 5
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ

2564
60
60
60
60
60
300
60

ปี 2560
30,000
x60

ปี 2561
30,000
x120

ปี 2562
30,000
x180

ปี 2563
30,000
x240

ปี 2564
30,000
x300

1,800,000

3,600,000

5,400,000

7,200,000

9,000,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วม
สอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)

ปี งบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

180,000

360,000

720,000

1,440,000

2,880,000

360,000

720,000

1,440,000

2,880,000

5,760,000
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รายละเอียดรายจ่าย
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงฝ่ ายกิจการนิสติ (850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา (300 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี งบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

36,000

72,000

144,000

288,000

576,000

90,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

90,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

90,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

90,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

90,000

180,000

360,000

720,000

1,440,000

270,000

540,000

1,080,000

2,160,000

4,320,000

0

-

-

-

-

114,000

228,000

456,000

912,000

1,824,000

108,000

216,000

432,000

864,000

1,728,000

102,000

204,000

408,000

816,000

1,632,000

78,000

156,000

312,000

624,000

1,248,000

36,000

72,000

144,000

288,000

576,000

1,734,000

3,468,000

6,936,000

13,872,000

27,744,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
1) วิชาชีพครู
2) วิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
3) วิชาการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาเอกสุขศึกษา
1) วิชาเอกบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า
2) วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.2 วิชาเอกพลศึกษา
1) กลุ่มวิชาทฤษฎีทางพลศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า
- วิชาทฤษฏีบังคับ
- วิชาทฤษฏีเลือก
2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า
- วิชากีฬาและกิจกรรมบังคับ
- วิชากีฬาและกิจกรรมเลือก
3) กลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
134 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
170 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจาก
กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
1) วิชาบังคับ กาหนดให้เรีย น 20 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
หรือ
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
หรือ
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
1.2 กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้ เรียน3 หน่วยกิต
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้ เรียน8 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 ารศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
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2. วิชาเลือก* กาหนดให้ เรียน10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
กิต จากรายวิชาต่อไป
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไป
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
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มศว 256
SWU 256
มศว 257
SWU 257
มศว 258
SWU 258
มศว 262
SWU 262
มศว 263
SWU 263
มศว 264
SWU 264
มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363
มศว 364
SWU 364

Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

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

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสติ มีอสิ ระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3
เพิ่มเติมตามความต้ องการให้ ครบ 10 หน่วยกิต
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ศษ111
ED111
ศษ201
ED201
ศษ202
ED202
ศษ211
ED211
ศษ241
ED241
ศษ321
ED321
ศษ331
ED331
ศษ351
ED351
ศษ391
ED391
ศษ461
ED461
ศษ471
ED471
ศษ481
ED481
ศษ491
ED491

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู กาหนดให้ เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
2.1.1 วิชาชีพครูบงั คับ กาหนดให้ เรียน 49 หน่วยกิต ดังนี้
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English for Learning Development
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Culture for Teachers
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา
3(2-2-5)
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
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ศษ591
ED591
ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Education Internship I
การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Education Internship II

ศษ212
ED212
ศษ231
ED231
ศษ311
ED311
ศษ312
ED312
ศษ313
ED313
ศษ314
ED314
ศษ322
ED322
ศษ332
ED332
ศษ333
ED333
ศษ334
ED334
ศษ335
ED335
ศษ336
ED336
ศษ337
ED337

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

6(0-18-0)

6(0-18-0)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ศษ338
ED338
ศษ341
ED341
ศษ361
ED361
ศษ362
ED362
ศษ371
ED371
ศษ381
ED381
ศษ431
ED431
ศษ452
ED452
ศษ472
ED472
ศษ482
ED482

หลักการอาชีวศึกษา
Principles of Vocational Education
การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
Guidance for Self-Esteem Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
Introduction to Statistics in Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
Development of Learning Resources and Learning Networks
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
Research for Learning Processes and Social Development
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
Instructional Media Design and Development

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

2.2 วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา กาหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 วิชาเอกสุขศึกษา จานวน 39 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 36 หน่วยกิต ดังนี้
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
HEB101 Human Anatomy and Physiology
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
3(3-0-6)
HEB102 Principles of Health Education
สขพ103 สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6)
HEB103 Holistic Health
สขพ104 โรคและการป้ องกันโรค
3(3-0-6)
HEB104 Disease and Disease Prevention
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สขพ201
HEB201
สขพ202
HEB202
สขพ203
HEB203
สขพ301
HEB301
สขพ302
HEB302
สขพ303
HEB303
สขป301
HEA301

จิตวิทยาทางสุขศึกษา
Psychology of Health
สุขภาพครอบครัวและชุมชน
Family and Community Health
สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
ความปลอดภัยในชีวิต
Life Safety
การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
First Aid and Injuries Prevention
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Food and Nutrition for Health
การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
Health Service and Environmental Health Management

สขพ204
HEB204
สขพ205
HEB205
สขป101
EA101
สขป201
HEA201
สขป302
HEA302
สขป303
HEA303
สขป304
HEA304
สขป305
HEA305
สขป306
HEA306

2) วิชาเอกเลือก กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้
สิ่งเสพติดศึกษา
Addiction Education
เพศศึกษา
Sex Education
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Health Related Physical Fitness
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
English for Health Education Professional
ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
Life Skills and Health Crisis
การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Research in Health Education and Health Behavior
ทันตสุขภาพ
Dental Health
สุขภาพผู้สงู อายุ
Elderly Health
สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
Mental Health and Health Counseling

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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สขป307
HEA307
สขป308
HEA308
สขป309
HEA309
สขป310
HEA310
สขป311
HEA311
สขป312
HEA312
สขป313
HEA313
สขป314
HEA314
สขป401
HEA401
สขป402
HEA402
สขป403
HEA403
สขป404
HEA404
สขป405
HEA405

การแนะแนวสุขภาพ
Health Guidance
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่ อสุขภาพ
Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health
การบริหารงานสุขศึกษา
Health Education Administration
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
Learning Resources and Learning Networks Development
ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
Health Education Leadership and Partnership Network Promotion
การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
Public health and health systems of ASEAN
พลวัตสุขภาพโลก
Global Health
การจัดการความรู้ทางสุขภาพ
Health Knowledge Management
การจัดการโครงการสุขภาพ และการประเมิน
Health Project Management and Evaluation
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
Technology and Innovation for Health Education Learning Management
สัมมนาสุขศึกษา
Seminar in Health Education
การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
Independent Study in Health Education
มรณศึกษา
Death Education

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2.2.3 วิชาเอกพลศึกษา จานวน 34 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทฤษฎีทางพลศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
- ทฤษฎีบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
History and Philosophy of Physical Education
กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
Machanic for Physical Education Teacher
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness
หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
Principles of Sports Coaching
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
Physical Education Administration in School
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Exercise Physiology

พลท 102
PET 102
พลท 202
PET 202
พลท 205
PET 205
พลท 305
PET 305
พลท 402
PET 402
พลท 403
PET 403
พลท 104
PET 104
พลท 201
PET 201
พลท 203
PET 203
พลท 204
PET 204
พลท 206
PET 206
พลท 301
PET 301
พลท 302
PET 302
พลท 303
PET 303
พลท 304
PET 304

ทฤษฎีเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
Sport, Society and Culture in ASEAN Community
การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
Motor Learning and Development
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
Morals and Ethics for Physical Education Teacher
ลูกเสือ และยุวกาชาด
Boy Scouts and The Youth Red Cross
การจัดการแข่งขันกีฬา
Sports Competition Management
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
Measurement and Evaluation in Physical Education
หลักสูตรพลศึกษา
Physical Education Curriculums
การวิจัยทางพลศึกษา
Research in Physical Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
Innovation and Technology in Physical Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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พลท 306
PET 306
พลท 307
PET 307
พลท 401
PET 401
พลท 404
PET 404
พลท 405
PET 405

พลศึกษาสาหรับคนพิการ
Physical Education for the disabled
การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
Prevention and Care of Sports Injuries
สัมมนาทางพลศึกษา
Seminar in Physical Education
กิจกรรมค่ายพักแรม
Camping Activities
จิตวิทยาการกีฬา
Sports Psychology

พลท 111
PET 111
พลท 112
PET 112
พลท 115
PET 115
พลท 221
PET 221
พลท 222
PET 222
พลท 223
PET 223
พลท 312
PET 312
พลท 327
PET 327
พลท 341
PET 341
พลท 441
PET 441

2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิชากีฬาและกิจกรรมบังคับ จานวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ว่ายนา้ 1
Swimming I
กรีฑา 1
Athletics I
ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
Physical Literacy
บาสเกตบอล 1
Basketball I
ฟุตบอล 1
Football I
วอลเลย์บอล 1
Volleyball I
แบดมินตัน
Badminton
ตะกร้ อ 1
Takraw I
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities
ลีลาศ
Social Dance

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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พลท 113
PET 113
พลท 114
PET 114
พลท 151
PET 151
พลท 211
PET 211
พลท 212
PET 212
พลท 213
PET 213
พลท 214
PET 214
พลท 215
PET 215
พลท 224
PET 224
พลท 225
PET 225
พลท 226
PET 226
พลท 231
PET 231
พลท 232
PET 232
พลท 233
PET 233
พลท 234
PET 234
พลท 235
PET 235
พลท 241
PET 241

- วิชากีฬาและกิจกรรมเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ยิมนาสติก 1
Gymnastics I
เทนนิส
Tennis
การเสริมสร้ างร่างกาย
Body Conditioning
ว่ายนา้ 2
Swimming II
กรีฑา 2
Athletic II
ยิมนาสติก 2
Gymnastics II
กอล์ฟ
Golf
จักรยาน
Cycling
รักบี้ฟุตบอล 1
Rugby Football I
ฟุตซอล 1
Futsal I
แฮนด์บอล 1
Handball I
ยูโด
Judo
เทควันโด
Taekwondo
มวยสากล
Boxing
ไอคิโด
Aikido
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
Life Saving and Water Safety
เต้ นราพื้นเมือง
Folk Dance

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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พลท 242 กิจกรรมการละเล่นไทย
1(0-2-1)
PET 242 Traditional Thai Games
พลท 243 แอโรบิกแดนซ์
1(0-2-1)
PET 243 Aerobic Dance
พลท 251 โยคะ
1(0-2-1)
PET 251 Yoga
พลท 252 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
1(0-2-1)
PET 252 Weight Training
พลท 311 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
PET 311 Table Tennis
พลท 313 เปตอง
1(0-2-1)
PET 313 Petanque
พลท 321 บาสเกตบอล 2
1(0-2-1)
PET 321 Basketball II
พลท322 ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 322 Football II
พลท323 วอลเลย์บอล2
1(0-2-1)
PET 323 Volleyball II
พลท 324 รักบี้ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
PET 324 Rugby Football II
พลท 325 ฟุตซอล 2
1(0-2-1)
PET 325 Futsal II
พลท 326 แฮนด์บอล 2
1(0-2-1)
PET 326 HandballII
พลท 331 มวยไทย
1(0-2-1)
PET 331 Muaythai
พลท 342 เกมเบ็ดเตล็ด
1(0-2-1)
PET 342 Minor Games
พลท 421 ตะกร้ อ2
1(0-2-1)
PET 421 Takraw II
พลท 431 กระบี่กระบอง
1(0-2-1)
PET 431 Sword and Pole Fighting
หมายเหตุ ผู้ท่จี ะลงทะเบียนเรียนวิชาระดั2บจะต้ องเรียนและสอบผ่านของวิชาระดับ 1 ของวิชานั้นๆ มาแล้ ว
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3) กลุ่มวิชาการฝึ ก และการตัดสินกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกตามความสนใจของนิสติ จากรายวิชาต่อไปนี้
พลท 361
PET 361
พลท 362
PET 362
พลท 363
PET 363
พลท 364
PET 364
พลท 365
PET 365
พลท 366
PET 366
พลท 367
PET 367
พลท 368
PET 368
พลท 369
PET 369
พลท 461
PET 461
พลท 462
PET 462
พลท 463
PET 463
พลท 464
PET 464
พลท 465
PET 465
พลท 466
PET 466
พลท 467
PET 467

การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
Athletics Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
Swimming Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
Basketball Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
Football Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
Futsal Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
Gymnastics Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
Table Tennis Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
Takraw Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยไทย
Muaythai Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
Boxing Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส
Tennis Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
Badminton Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
Golf Coaching and Officiating
การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
Handball Coaching and Officiating

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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หมายเหตุ ผู้ท่จี ะลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ การฝึ ก และการตัดสิน ในรายวิชาที่มี 1 ระดับ
จะต้ องเรียนและสอบผ่านของวิชานั้น ๆ มาแล้ ว ส่วนในรายวิชาที่มี 2 ระดับ จะต้ องเรียนและสอบผ่าน
ของวิชานั้น ๆ ทั้ง 2 ระดับมาแล้ ว
2.2.4 วิชาการสอนวิชาเอก จานวน 6 หน่วยกิต
สขป411
HEA411
พลท471
PET471

การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
Health Education Learning Management
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
Learning Management in Physical Education

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

2.2.5 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกสุขศึกษาหรือวิชาเอกพลศึกษา หรือกลุ่มวิชาการสอน
วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
3. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ นิสติ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู
ศษ
ED
เลขตัวที่หนึ่ง
เลขตัวที่สอง
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลขตัวที่สาม

:
วิชาชีพครูทางการศึกษา
:
Education
:
ชั้นปี ที่ควรเรียน
:
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู
หมายถึง
กลุ่ม ภาษาสาหรับครู
หมายถึง
กลุ่ม ความเป็ นครู
หมายถึง
กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร
หมายถึง
กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
หมายถึง
กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสาหรับครู
หมายถึง
กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมายถึง
กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการชั้นเรียน
หมายถึง
กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
หมายถึง
กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หมายถึง
กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู
:
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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ความหมายของรหัสวิชากลุ่มวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
สขพ(HEB) :
วิชาเอกสุขศึกษาพื้นฐาน
เลขตัวที่หนึ่ง :
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง :
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเอกสุขศึกษา
กลุ่มสขพ (HEB)0-9 หมายถึง วิชาเอกสุขศึกษา
เลขตัวที่สาม :
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
สขป(HEA) :
วิชาเอกสุขศึกษาประยุกต์
เลขตัวที่หนึ่ง :
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง :
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเอกสุขศึกษา
กลุ่มสขพ (HEA)0-9 หมายถึง วิชาเอกสุขศึกษา
เลขตัวที่สาม :
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
พลท(PET) :
วิชาเอกพลศึกษา
เลขตัวที่หนึ่ง :
ชั้นปี ที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง :
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเอกพลศึกษา
0 หมายถึง วิชาทฤษฎีพลศึกษา
1 หมายถึง วิชากีฬาบุคคล
2 หมายถึง วิชากีฬาทีม
3 หมายถึง วิชากีฬาศิลปะการต่อสู้และป้ องกันตัว
4 หมายถึง วิชากิจกรรมประกอบจังหวะและเกมส์ การละเล่น
5 หมายถึง วิชาการเสริมสร้ างร่างกาย
6 หมายถึง วิชาการฝึ ก และการตัดสิน
7 หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอก
เลขตัวที่สาม :
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
ความหมายของจานวนหน่วยกิตเช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง

จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชานั้น
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง
จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่
1

2

3

ภาคเรียนที่ 1
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน
สขพ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
สขพ 102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน
พลท 102 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา

ภาคเรียนที่ 2
9 นก
3 นก
3(2-2-5)
6 นก
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 นก
3(3-0-6)

-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 9 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 9 นก
สขป 201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
3(2-2-5)
สขพ 103 สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6)
สขพ 104 โรคและการป้ องกันโรค
3(3-0-6)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 3 นก
พลท 111 ว่ายนา้ 1
1(1-1-1)
พลท 112 กรีฑา 1
1(1-1-1)
พลท 115 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย 1(1-1-1)
รวม
21 หน่วยกิต
รวม
21 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู 3(2-2-5)
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 3 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 6 นก
สขพ 201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
3(3-0-6)
สขพ
202
สุ
ข
ภาพครอบครั
ว
และชุ
ม
ชน
3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 8 นก
สขพ 203 สุขภาพผู้บริโภค
3(3-0-6)
พลท 205 สมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 4 นก
พลท 221 บาสเกตบอล 1
1(1-1-1)
พลท
202
กลศาสตร์
ส
าหรั
บ
ครู
พ
ลศึ
ก
ษา
3(3-0-6)
พลท 222 ฟุตบอล 1
1(1-1-1)
พลท 223 วอลเลย์บอล 1
1(1-1-1)
วิชาเอกพลศึกษากลุ่มทฤษฎีเลือก จานวน 4 นก
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5) ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2) ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 6 นก
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
สขพ302 การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 4 นก
พลท 305 หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(2-0-4)
พลท 312 แบดมินตัน
1(1-1-1)
พลท 327 ตะกร้ อ 1
1(1-1-1)
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-วิชาเอกพลศึกษากลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา จานวน 2 นก
รวม 20 หน่วยกิต
- วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 3 นก
วิชาเอกสุขศึกษาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 4 นก
พลท 403 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
พลท 441 ลีลาศ
1(1-1-1)

-วิชาชีพครูเลือก
จานวน 2 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 6 นก
สขพ 303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
สขป 301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 3 นก
พลท 341 กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(1-1-1)
วิชาเอกพลศึกษากลุ่มกีฬาและกิจกรรมเลือก จานวน 2 นก
รวม 20 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา
จานวน 3 นก
สขป 411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา
จานวน 6 นก
พลท 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน 3(3-0-6)
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ภาคเรียนที่ 1
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 2 นก
-วิชาเลือกเสรี
จานวน 3 นก

ภาคเรียนที่ 2
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม จานวน 2 นก
-วิชาเลือกเสรี
จานวน 3 นก
รวม 17
หน่วยกิต
รวม
20 หน่วยกิต
- วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
-วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 1
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(1-12-5)
6(0-12-6)
รวม
6
หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธกี ารใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ ก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
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มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
หรือ
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบค้ น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลั
และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
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มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธใี นการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความ
เหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
สาหรับผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กบั ความงาม การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผน
ลงทุน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่มี ีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาส ตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
มศว 244
SWU 244
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มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติท างสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธปี ้ องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต
เชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เ สริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้ พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุ กต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณา
การสู่สาธารณชน
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มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสั มพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ สนุ ทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ ายทอดความคิดและ
ความรู้สกึ ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสนุ ทรีย
สนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

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

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

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

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

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธกี ารพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท
ต่างๆ
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศร ษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูป
ทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมช น สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ าน
โครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
SWU 265

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไป สู่การพึ่งตนเองบน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์

38
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่
การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและ
ผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้
ความสาคัญของวิธคี ิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เ ป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิด
อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อ
สาธารณชน
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มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนา
แนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

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

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ย นเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

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

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนา ตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
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มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก
ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่
เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กจิ การเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อ
สังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่ วมกับชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

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

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
มศว 134
SWU 134

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

ว่ายนา้
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก
การเล่นลูกหน้ าตาข่าย กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน
กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อ
สุขภาพ
มศว 138
SWU 138

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

การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
ศษ111
ED111

จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู
คุณลักษณะของครูท่ดี ี หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุ
จริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพครู
การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้ างความก้ าวหน้ าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้ างศักยภาพ
และสมรรถนะความเป็ นครู การฝึ กป ฏิบัติเพื่อเสริมสร้ างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท หน้ าที่และภาระงาน
ของครูในฐานะนิสติ ครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็ นผู้นาทางวิชาการ
และการศึกษา การสร้ างจิตสานึกและทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและ
แลกเปลี่ยนเรียน รู้เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการเป็ นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึก
สาธารณะ และเสียสละให้ สงั คม
ศษ201
ED201

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยาย
ความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
ด้ วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลา กหลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษา
เขียน
ศษ 202
ED 202

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Thai Culture for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติการใช้ ทกั ษะภาษาไทยเพื่อการ จัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่
สอดคล้ องกับวิชาชีพครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน ที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งเน้ นทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า การ
อ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การอภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการ
พูดในที่สาธารณะ ด้ วยสาระการเรียนรู้ท่สี อดแทรกวัฒนธรรมไทยจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในวิชาชีพครูและสังคม
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ศษ211
ED211

กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งยุคสมั ยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้ าง
ความเข้ าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและ
ระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนวิธคี ิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การสร้ างวิสยั ทัศน์ทางการศึกษาที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์
ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึ กประยุกต์ใช้ แนวคิดเชิ งกระบวน
ทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ศษ241
ED241

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Human Learning and Psychology for Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทาง
สมอง เน้ นในความสัมพันธ์ระหว่างจิต- สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของ
มนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้ การ
ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนากา รเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้
องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะ
การคิด กระบวนการคิด การสร้ างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ
การปรับตัว และสามารถให้ คา แนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้ คาปรึกษา โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรียนรู้จักและ
เข้ าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก
ศษ321
ED321

วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้ มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึ กปฏิบัติการ
ออกแบบและสร้ างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึ กปฏิบัติการนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้ ฝึ กปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสู ตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้ องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
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ศษ331
ED331

วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแ นวทางทางจัดการเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายโดย
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ให้ ผ้ ูเรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์และแก้ ปัญหา ฝึ กปฏิบัติการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้และฝึ กทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียน
และฝึ กปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้ างบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ท้งั ด้ านกายภาพและจินต
ภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม จัด
กระบวนการเรียนรู้จากฐาน วัฒนธรรมที่หลากหลายให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ฝึ กปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่เี อื้อต่อ
การเรียนรู้และการนาตนเองของผู้เรียน
ศษ351
ED351

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้ างและใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้ างแบบทดสอบ และการสร้ างข้ อสอบ วิธกี าร
ตรวจข้ อสอบ การให้ คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินสอบ
ภาคปฏิบัติ แล ะการสร้ างเกณฑ์การให้ คะแนน การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน
และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ ผ้ ูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ท่ี
ได้ จากก ารศึกษาค้ นคว้ า และนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัด
ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะวิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของ
ความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วัดประเมินผลการเรียนรู้เป็ นรายบุคคลหรือกลุ่ม
ศษ391
ED391

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้ อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพ
งานครู พฤติกรรมและคุณลั กษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึ กการ
เตรียมการสร้ างและการใช้ ส่อื การเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึ กการตรวจแบบฝึ กหั ด ทดลอง
ฝึ กปฏิบัติการสอนในสภาพห้ องเรียน ทดลองฝึ กปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็ นรายบุคคล ฝึ กออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้ านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ
และคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้ องเ รียนเสมือนจริงเพื่อ
เตรียมพร้ อมสู่การเป็ นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ461
ED461

การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวท างปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
การศึกษาบทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้ นการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้ อมฝึ กปฏิบัติให้ สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้
ศษ471
ED471

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณ
นักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิ จัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนฝึ กปฏิบัติการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ท่สี นใจ ควบคู่ ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ ผ้ ูเรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ ผ้ ูเรียนได้ เสนอเค้ าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ481

การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษา
ED481
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีขอ งการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ การ
ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา ก ารพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างมีจริยธรรม ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวมและ
ประยุกต์ใช้ แหล่งการเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตก รรม การเรียนการสอนให้
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เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่าง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ491
ED491

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ฝึ กปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมิน ผลที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึ กปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็ นฐาน ศึกษาและแก้ ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของ
เพื่อน เรียนรู้บทบาท หน้ าที่ของครูตลอดจ นจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ
ศษ591
ED591

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
Education Internship I
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาก ารเนื้อหาความ รู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่
การปฏิบัติการสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา
1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถาน ศึกษา โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครู การบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการ
ของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ
เพื่อนนิสติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีส่อื สาร และ/หรือ Face to face อย่างน้ อยสัปดาห์ ละ 1
ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศ
ศษ592
ED592

การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
Education Internship II
ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครู สู่การ
ปฏิ บัติการสอน และฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้ านการ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการ
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สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ จัดทา
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
วิชาชีพครูเลือก
ศษ212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้ าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกจิ กรรมพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผ้ ูสอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ ร้ ูจักตนเอง รู้และเข้ าใจตนเองในการกาหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวิต
ทั้งด้ านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็ นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้ องถิ่นต ามความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร โดยให้ มีการฝึ กปฏิบัติในฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ231
ED231

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

จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท
หน้ าที่ และสิทธิแห่งความเป็ นมนุษย์และค
วามเป็ นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
การสร้ างจิตสานึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็ น
ผู้นาทางสังคมโดยเป็ นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่หี ลากหลาย การทาคว
าม
เข้ าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม
ศษ312
ED312

การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบ ทุนนิยม กระบวนการสร้ างค่านิยมต่อ
การบริโภคในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนใน
สังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้ างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้ เกิด
การบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพี ยงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม
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เพื่อนาไปสู่การสร้ างครูท่เี ข้ าใจต่อฐานคิดข้ างต้ น การทาให้ ครูเป็ นผู้นาในการสร้ างความรู้ สร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ ปัญญา
ศษ313
ED313

งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ314
ED314

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสาคัญจาเป็ นในการฝึ กความคิดระดับสูง การประเมิน
ทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้ นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทกั ษะความคิดระดับสูงกับการ เรียน
การสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้ นกลยุทธ์ทาง
ความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา
ศษ322
ED322

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็ นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้ องกับบริบททาง
วัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ ท้งั ก่อนและหลัง การใช้ หลักสูตร เพื่อให้
สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ มีดุลยภาพระหว่างเป้ าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้ องการ
ของชุมชน
ศษ332
ED332

การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
Special Education
ศึกษาปร ะวัติความเป็ นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การ
เคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้ อน บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ
ความสามารถ และข้ อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการ
ช่วยเหลือเบื้ องต้ น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ
จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

49
ศษ333
ED333

การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธกี าร หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้ แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธกี ารเรียนรู้
นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้ ส อดคล้ องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท
การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึ กลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ334
ED334

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้ านความสาคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้ง
องค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้ อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและ
มลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธกี ารและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ าง
จิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้ างพลังในการปกป้ องสิ่งที่เป็ นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์
ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้ ว ยความกล้ าหาญทาง
จริยธรรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนและสังคมได้ ร้ ูเท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้ าวหน้ า
ทางด้ านเทคโนโลยีท่เี ข้ ามาพร้ อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ ทุกสรรพชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ อย่างยั่งยืน โดยให้ มีการศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
ในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้ วย
ศษ335
ED335

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
Learners’ Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิด
สร้ างสรรค์สาหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริม
ความคิดสร้ างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้ างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึ กแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความคิดอย่างสร้ างสรรค์ และการนา
ความคิดสร้ างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหา และการสร้ างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้
ศษ336
ED336

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวั สดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาท
ของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
สาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเ ข้ าใจ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

50
ศษ337
ED337

การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การ
ประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้ มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การ
บริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ338
ED338

หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญากา รจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม
ความหมาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็ นมาของการจัด
อาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาท
ของการอาชีวศึกษากับการศึกษาใน ระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ341
ED341

การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้ านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้ ร้ ูจักและเข้ าใจ
ธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้ าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะแนว
สร้ างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้
คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีข้ นึ สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึ กอาชีพเพื่อ
สร้ างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ361
ED361

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาแนวคิดทางด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบ
และกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ362
ED362

การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีท่สี าคัญๆ ในการ
พัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้ าวหน้ าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของ
บุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน
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ศษ371
ED371

สถิติเบื้องต้ นทางการศึกษา
2(1-2-3)
Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง
การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่า
สองกลุ่ม เน้ นการเลือกใช้ สถิติได้ เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึ กปฏิบัติการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศษ381
ED381

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา น ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธกี ารพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจ มีทกั ษะพื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และประยุกต์ใช้ ในการทางาน เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้ านการดารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและการวางแผนโรงฝึ กงานสาหรับ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้ โรงฝึ กงานเพื่อการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝึ กการออกแบบวางผังโรงฝึ กงานตามลักษณะการใช้ งาน
ศษ431
ED431

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ
องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการ ศึกษา
ไทย แนวทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับสภาพกลุ่มเป้ าหมาย ชุมชน และ
สังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
ศษ452
ED452

การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น
2(1-2-3)
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนหลักการ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร
การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตรและการสอน การเขียนข้ อเสนอโครงการและรายงานการ
ประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาฝึ กปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้ เข้ าใจข้ อดี ข้ อบกพร่อง พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
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ศษ472
ED472

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดเกี่ยวกับวิธวี ิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคม
โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ การวิจัยเป็ นเครื่อ งมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และสังคม เน้ นการจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษา
ค้ นคว้ างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ ผ้ ูเรียนจัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ศษ482
ED482

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฎิบัติก ารพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา
วิชาสุขศึกษาบังคับ
สขพ 101
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
HEB 101
Human Anatomy and Physiology
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการร่างกายมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์แ ละสรีรวิทยา เรียนรู้
โครงสร้ างหน้ าที่การทางานของระบบร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้มร่างกาย
ระบบกระดูก ระบบกล้ ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สกึ พิเศษ รวมถึงพัฒนาการทางสมองกับ
การเรียนรู้ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย และ
ระบบสืบพันธุ์
สขพ102
HEB102

หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
3(3-0-6)
Principles of Public health and Health Education
ศึกษาแนวคิด หลักการทางสาธารณสุข ระบบสุขภาพ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและ
สาธารณสุข ของประเทศ รวมถึงแนวคิด และทฤษฎีทางสุขศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง
สขพ103
HEB103

สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Health
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้ างเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัย
ผู้สงู อายุโดยมีเป้ าหมายเพื่อสุขภาวะ
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สขพ104
HEB104

โรคและการป้ องกันโรค
3(3-0-6)
Disease and Disease Prevention
ศึกษาชนิดและลักษณะของอาการของโรคติดเชื้อและโรคไร้ เชื้ อ สาเหตุของโรคการ
วินิจฉัยลักษณะอาการของโรค การระบาดของโรค การป้ องกันโรค และการควบคุมโรค รวมถึงปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพที่ทาให้ เกิดโรค
สขพ201
HEB201

จิตวิทยาทางสุขศึกษา
3(3-0-6)
Psychology of Health
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้ างและการทางานของจิต การรับรู้ การ
เรียนรู้ แรงจูงใจ ความเชื่อ เจตคติ รวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ การนาองค์ความรู้
ทางจิตวิทยายานามาประยุกต์ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
สขพ202
HEB202

สุขภาพครอบครัวและชุมชน
3(2-2-5)
Family and Community Health
ศึกษา และฝึ กทักษะการจัดการปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาพครอบครัวและ
ชุมชน แนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพ การสร้ างครอบครัวและชุมชนเข้ มแข็งด้ านสุขภาพ การศึกษาตัว
แบบครอบครัวและชุมชนในการนาแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปใช้
อย่างได้ ผล
สขพ203
HEB203

สุขภาพผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Health
ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริโภคผลิตภัณฑ์และการใช้ บริการอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการใช้ บริการที่มีผลต่อสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สขพ301
HEB301

ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
Life safety
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ อุบัติเหตุอุบัติภัย หลักการจัดการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ความรุนแรงและ
การจัดการความรุนแรงของมนุษย์
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สขพ302
HEB302

การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
3(2-2-5)
First Aid and Injuries Prevention
ศึกษาหลักการ และฝึ กทักษะในการปฐมพยาบาล การวิเคราะห์อาการเจ็บป่ วยเบื้องต้ น
การใช้ ยาสามัญพื้นฐานสาหรับบรรเทาอาการเจ็บป่ วย การดูแลผู้ท่ไี ด้ รับบาดเจ็บให้ พ้นจากอันตรายและ
จากความพิการก่อนส่งต่อแพทย์
สขพ303
HEB303

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food and Nutrition for Health
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางอาหารและโภชนาการที่มีผลสุขภาพ การวิเคราะห์
สารอาหาร การบริโภคตามความจาเป็ นต้ องการของบุคคล ประกอบด้ วย อาหารกับพัฒนาการตามวัย
อาหารที่เกี่ยวข้ องกับโรคและการป้ องกันโรค อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ รวมถึงบูรณาการหลัก
พฤติกรรมศาสตร์และหลักโภชนศาสตร์ในจัดการปัญหาโภชนาการ
สขป301
HEA301

การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Service and Environmental Health Management
ศึกษา และฝึ กทักษะงานบริการสุขภาพในสถานศึกษา การประเมินภาวะสุขภาพผู้เรียน
และจัดทาระบบบันทึกสุขภาพ การบริหารจัดการห้ องพยาบาล การเฝ้ าระวังและการป้ องกันโรค ระบบการ
ประกันสุขภาพผู้เรียน โครงการอาหารกลางวั นในโรงเรียน ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ทางสุขภาพ การประเมินสภาพปัญหาสิ่งแวดล้ อมในสถานศึกษาและชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน และการดาเนินงานด้ านการควบคุมสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
วิชาเอกสุขศึกษาเลือก
สขพ204
สิ่งเสพติดศึกษา
3(3-0-6)
HEB204
Addiction Education
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด สาเหตุและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเสพติด ผลของ
สารเสพติดที่มีต่อสุขภาพ ความเกี่ยวข้ องและผลกระทบของการเสพติดสิ่งเสพติดที่มีต่อระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม การวางแผนการดาเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
สขพ205
HEB205

เพศศึกษา
3(3-0-6)
Sex Education
ศึกษาความหมายของเพศและเพศวิถี การเรียนรู้เรื่องเพศ ความเชื่อในเรื่องเพศ
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาเรื่องเพศในสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะปัญหาทางเพศในวัยรุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และวิธกี ารแก้ ปัญหา
ทางเพศที่เหมาะสม
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สขป101
HEA101

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Related Physical Fitness
ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางการที่มีผลต่อสุขภาพ การประเมิ นสมรรถภาพทาง
กายวิเคราะห์ทกั ษะทางกลไกของร่างกาย ระบบพลังงานของร่างกาย การออกแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้สมรรถภาพทางกายในการสร้ างเสริมสุขภาพ
สขป201
PHA201

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
3(2-2-5)
English for Health Education Professional
ศึกษา และฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสุขภาพ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษทางวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา การประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สขป302
HEA302

ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
3(2-2-5)
Life Skills and Health Crisis
ศึกษาความหมายและความสาคัญของทักษะชีวิต แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับทักษะชีวิต
รูปแบบของทักษะชีวิต สถานการณ์วิกฤตสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก การ
ประยุกต์ใช้ ทกั ษะชีวิตในการจัดการปัญหาวิกฤติสขุ ภาพ
สขป303
HEA303

การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Research in Health Education and Health Behavior
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ เทคนิคการวิจัย การสร้ างและ
เลือกใช้ เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิจัยทางสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเลือกใช้ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผล
การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สขป304
HEA304

ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
Dental Health
ศึกษาโครงสร้ างของช่องปาก ความผิดปกติของฟันโรคในช่องปาก การควบคุมและ
ป้ องกันปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปาก การสารวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ
หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพ การเฝ้ าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการดาเนินงานทันตสาธารณสุข
ในสถานศึกษาและชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข

56
สขป305
HEA305

สุขภาพผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
Elderly Health
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมของผู้สงู อายุ การวิเคราะ
ห์
สถานการณ์สงั คมผู้สงู อายุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สงู อายุ กลวิธกี ารสร้ างเสริมสุขภาพผู้สงู อ ายุ
สขป306
HEA306

สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Mental Health and Health Counseling
ศึกษาความหมายและพัฒนาการทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลต่อสุขภาพจิต
การพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลตามวัย ครอบครัว และชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต
กระบวนการให้ คาปรึกษาและจิตวิทยาบาบัดเบื้องต้ น
สขป307
HEA307

การแนะแนวสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Guidance
ศึกษาหลักการความสาคัญของการแนะแนวสุขภาพ แนวคิดและวิธกี ารจัดกิจกรรมการ
จัดบริการแนะแนวสุขภาพ การประเมินโครงการแนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา
สขป308
HEA308

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Thai Lifestyle and Traditional Knowledge For Health
ศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพโดยมุ่งเน้ นความเชื่อ
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย รูปแบบการดาเนินชีวิตโดย
นาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในการสร้ างเสริมสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน
สขป309
HEA309

การบริหารงานสุขศึกษา
3(3-0-6)
Health Education Administration
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหาร
ทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางการบริหารในการพัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานสุขศึกษา
สขป310
HEA310

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
3(3-0-6)
Learning Resources and Learning Networks Development
ศึกษาแนวคิดสภาพปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ
องค์ประกอบของแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ บทบาทของแหล่งการเรียนรู้ท่มี ีต่อสุขภาพ แนว
ทางการพัฒนาและให้ บริการแหล่งการเรียนรู้ทางสุขภาพ การพัฒนาและจัดการแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสุขภาพ
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สขป311
HEA311

ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 3(3-0-6)
Health Education Leadership and Partnership Network Promotion
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีผ้ ูนา คุณลักษณะบทบาทหน้ าที่ และสมรรถนะผู้นาทางสุข
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมการสร้ างภาคีเครื อข่ายสุขภาพ การใช้ ภาวะผู้นาในการเสริมสร้ างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนางานสุขศึกษา การจัดการความขัดแย้ งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การ
จัดการปัญหางานสุขศึกษา การพัฒนาสมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงงานสุขศึกษา
สขป312
HEA312

การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
3(3-0-6)
Public health and health systems of ASEAN
ศึกษาความเชื่อมโยงระบบสุขภาพของประเทศไทยกับนโยบายสุขภาพอาเซียน
ประชาคมอาเซียนกับการขับเคลื่อนความร่วมมือด้ านสุขภาพ ปัญหา ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สขป313
HEA313

พลวัตสุขภาพโลก
3(3-0-6)
Global Health
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพใน
บริบทของประชาคมโลก บทบาทและหน้ าที่ขององค์การอนามัยโลก รวมถึงองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ี
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
สขป314
HEA314

การจัดการความรู้ทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Knowledge Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ทางสุขภาพ การถอด
บทเรียน การสังเคราะห์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพ
สขป401
HEA401

การจัดการโครงการสุขภาพ และการประเมิน
3(2-2-5)
Health Project Management and Evaluation
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การจัดการโครงการสุขภาพ การสารวจปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การวางแผนโครงการสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพ การดาเนินการจัด
โครงการสุขภาพในโรงเรียน ตลอดจนการประเมินผลโครงการ และการรายงานผลดาเนินการโครงการ
สุขภาพ
สขป402
HEA402

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
Technology and Innovation for Health Education Learning Management
ศึกษาความสาคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา อิทธิพล
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการต่อพฤติกร รมสุขภาพ รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ
การสร้ างสื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ
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สขป403
HEA403

สัมมนาสุขศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Health Education
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิพากษ์ และการอภิปรายองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับสุข
ศึกษาและสุขภาพ การบูรการการความรู้ในการจัดการปัญหาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สขป404
HEA404

การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
3(2-2-5)
Independent Study in Health Education
ศึกษาค้ นคว้ าอิสระในหัวข้ อเรื่องที่สนใจทางสุขศึกษา ตามข้ อกาหนดของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่ปี รึกษา
สขป405
HEA405

มรณศึกษา
3(3-0-6)
Death Education
ศึกษาเกี่ยวกับความตายของมนุษย์ ความรู้ความเข้ าใจทางกายภาพ ทางจิตและอารมณ์
การปรับตัวในการเผชิญสถานการณ์ความตายอย่างมีสติและมีเหตุผล การเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงในวงจรของชีวิต การยอมรับและมีทศั นคติเกี่ยวกับความตายที่ถูกต้ อง เพื่อความระมัดระวัง
ในการดาเนินชีวิต เรียนรู้กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนพิธกี รรมเกี่ยวกับตวามตาย
3) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
กลุ่มวิชาทฤษฎี
พลท 102
ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
3(3-0-6)
PET 102
History and Philosophy of Physical Eucation
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของพลศึกษาและกีฬา อันนามาสู่ หลักการ แนวคิดปรัชญาทาง
พลศึกษา และกีฬา แต่ละสมัยหลักปรัชญาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอทิ ธิพลต่อ ค่านิยมทางสังคม
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ท่ดี ีงาม รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกีฬาที่ผันแปรตามบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้ มของหลักการพลศึกษาต่อสังคมประเทศชาติและ
ประชาคมภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
พลท 104
PET 104

กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
Sport, Society and Culture in ASEAN Community
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคม ความเป็ นมาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนที่
มีความสัมพันธ์กนั กับกีฬา การออกกาลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในเชิงนโยบายเชิงกลยุทธ์ ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานและองค์กรกีฬา และแนวโน้ มทางการกีฬา การออกกาลังกายและการส่งเสริม
สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน
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พลท 201
PET 201

การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
3(2-2-5)
Motor Learning and Development
ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและทฤษฎีทางด้ านจิตวิทยาของการเรียนรู้ทกั ษะกลไก
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ในวัยต่างๆ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและหลักการจัด
กิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละวัย ชนิดและลาดับขั้นของการเรียนรู้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหว พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทกั ษะการเคลื่อนไหว
พลท 202
PET 202

กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
3(3-0-6)
Mechanics for Physical Education Teacher
ศึกษาทฤษฎี หลักการการเคลื่อนไหวและพื้นฐานทางกลศาสตร์ นามาประยุกต์ใช้ กบั
หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย์ การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของร่างกายสาหรับการสอน
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการวิเคราะห์ทา่ ทางในทักษะทางการกีฬาในการปรับปรุงแก้ ไขการ
เคลื่อนไหวของร่างกายด้ วยกิจกรรมทางกายอย่างถูกต้ อง
พลท 203
PET 203

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิ ชาชีพครูพลศึกษา
3(3-0-6)
Morals and Ethics for Physical Education Teachers
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การตระหนักและเห็นคุณค่า
ของคุณธรรมจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา เรียนรู้หลักการสร้ างและปลูกฝังคุณธรรมและ
จริย ธรรมในตัวบุคคล และการฝึ กวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในวิชาชีพครูพลศึกษาและใน
ชีวิตประจาวันที่ต้องคานึงถึงหลักการด้ านคุณธรรมและจริยธรรมอันจะนาไปสู่การรักษาไว้ ซ่ึงความดีงาม
ของบุคคลและสังคม
พลท 204
PET 204

ลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
Boy Scouts and The Youth Red Cross
ศึกษาประวัติความเป็ นมา หลักการของกิจการลูกเสือโลก ลูกเสือไทยและยุวกาชาด เรียนรู้
การดาเนินกิจการขององค์กรลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติและสานักงานยุวกาชาดจากอดีตมาถึง
ปัจจุบัน และการฝึ กเป็ นผู้กากับวิชาลูกเสือและยุวกาชาด เรียนรู้
คุณค่าในกิจกรรมของลูกเสือและ
ยุวกาชาดในการพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พลท 205
PET 205

สมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Fitness
ศึกษาหลักการ ประเภท องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย วิธกี ารประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฏิบัติการเสริมสร้ างร่างกาย การบูรณาการองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ท่สี มั พันธ์กบั สมรรถภาพทางกายไปสู่การออกแบบกิจกรรมทางกาย
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พลท 206
PET 206

การจัดการแข่งขันกีฬา
2(2-0-4)
Sports Competition Management
ศึกษารูปแบบ หลักการ ระเบียบข้ อบังคับในการจัดการแข่งขันกีฬา ความมุ่งหมายของ
การแข่งขันกีฬา วิธกี ารจัดและการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายในระดับต่างๆ เรียนรู้
บทบาทหน้ าที่ของบุคคลในการจัดการแข่งขันของแต่ละฝ่ าย และแนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการแข่งขันกีฬา
พลท 301
PET 301

การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in Physical Education
ศึกษา หลักการ ขั้นตอนและวิธกี ารในการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาแ บบต่าง ๆ
เรียนรู้วิธกี ารทดสอบทางพลศึกษาที่ทนั สมัยและสามารถเลือกใช้ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลทาง
พลศึกษาได้ อย่างถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
พลท 302
PET 302

หลักสูตรพลศึกษา
3(3-0-6)
Physical Education Curriculums
ศึกษาความรู้พ้ ืนฐานของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
วิธีการวิเคราะห์และการใช้ หลักสูตร การจัดและดาเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนการสอน
และการแนะแนวทางพลศึกษา บทบาทของครูพลศึกษา วิธสี อน การจัดทาและใช้ ส่อื การเรียน การค้ นหา
รูปแบบและวิธสี อนกีฬาที่นิยมใช้ ในปัจจุบัน การเตรียมการและกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภา พ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน การเลือกวิธสี อน การประเมินผล การสอนและการประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของการเรียนการสอนกีฬาแต่ละประเภท
พลท 303
PET 303

การวิจัยทางพลศึกษา
3(3-0-6)
Research in Physical Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการทาวิจัยทางพลศึกษา การเลือกใช้ สถิติพ้ ืนฐานในการ
วิจัย การสร้ างไฟล์ข้อมูล การตรวจสอบข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การแปลผล การอธิบายผลการวิจัยที่ได้ และการนาเสนอผลการวิจัยอันนาไปสู่แนวทางในการใช้ ประโยชน์
ทางวิชาชีพพลศึกษา
พลท 304
PET 304

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Innovation and Technology in Physical Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกและ
อุปกรณ์การสอนทางพลศึกษามาเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้พล ศึกษา เรียนรู้การบูรณาการ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างง่ายไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมต่อบริบทในการจัดการ
เรียนรู้ และวิเคราะห์และศึกษาผลของการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษาไปใช้
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พลท 305
PET 305

หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
2(2-0-4)
Principles of Sports Coaching
ศึกษาหลักการ ปรัชญา หน้ าที่การจัดการในการป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา และขั้นตอนในการฝึ ก
กีฬา การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ ปัญหาของการปฎิบัติหน้ าที่ของผู้ฝึกสอน และการนา
หลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้ การฝึ กกีฬาและกาหนดโครงการฝึ กกีฬา
พลท 306
PET 306

พลศึกษาสาหรับคนพิการ
2(1-2-3)
Physical Education for the disabled
ศึกษาความหมาย สาเหตุ ประเภทของความพิการอาการของความบกพร่องทั้งทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการเลือกกิ
จกรรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมสาหรับคนพิการที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท
พลท 307
PET 307

การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
2(1-2-3)
Prevention and Care of Sports Injuries
ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและประวัติความเป็ นมาของเวชศ าสตร์การกีฬา ชนิดของ
อันตรายสาเหตุการบาดเจ็บทางการกีฬา ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการบาดเจ็บทางกีฬา การป้ องกันการ
ปฐมพยาบาลโดยวิธตี ่าง ๆ วิธกี ารและหลักการบาบัดการบาดเจ็บ การใช้ กายภาพบาบัดหลังการบาดเจ็บ
ฝึ กปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น การเสริมสร้ างและการฟื้ นฟูหลังการบาดเจ็บ
พลท 401
PET 401

สัมมนาทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Physical Education
ศึกษาหลักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการทางพลศึกษาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรีย น และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็ นผู้นาในการจัดสัมมนาอย่างมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
พลท 402
PET 402

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
3(3-0-6)
Physical Education Administration in School
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการบริหารการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการบุคลากร
การกาหนดบทบาทหน้ าที่ การวางแผนงาน กาหนดขั้นตอนและการดาเนินการในการบริหารในโรงเรียน
ที่สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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พลท 403
PET 403

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
3(2 2-5)
Exercise Physiology
ศึกษากลไกการทางาน การตอบสนอง ทางสรีรวิทยาของระบบระบบประสาทกล้ ามเนื้อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และระบบภูมิค้ ุมกัน
ของร่างกายต่อการออกกาลังกาย ขบวนการเมตาบอลิซึมและการใช้ พลังงานในการออกกาลังกายกลไก
การปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบในร่างกายต่อการออกกาลังกายและฝึ กปฏิบัติการออกกาลังกายและ
การทดสอบทางสรีรวิทยา
พลท 404
PET 404

กิจกรรมค่ายพักแรม
2(1-2-3)
Camping Activities
ศึกษาหลักการและวิธกี ารจัดค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม ความสาคัญของการ
อยู่ค่ายพักแร ม ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรม การฝึ กใช้ ชีวิตตามวิถีชาวค่าย การฝึ กใช้
วัสดุและอุปกรณ์ท่เี กี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม การเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรม
และกาหนดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายพักแรม ขั้นตอนการเตรียมการ จัดการ
ค่าย และการบริหารจัดการค่าย
พลท 405
PET 405

จิตวิทยาการกีฬา
Sports Psychology

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับทางกีฬา การใช้ หลักการทาง
จิตวิทยา ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการกีฬา และการนาหลักจิตวิทยาไปใช้ เพื่อความสาเร็จใน
การกีฬา
กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม
พลท 111 ว่ายนา้ 1
1(0-2-1)
PET 111 Swimming I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่า ประเภทของกีฬาว่ายนา้ ฝึ กปฏิบัติ
ทักษะพื้นฐานและเทคนิคของการว่ายนา้ ในประเภท ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ และผีเสื้อ หลักการการสร้ าง
เสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาว่ายนา้ เรียนรู้การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทและ
ความปลอดภัยในกีฬาว่ายนา้
พลท 112
PET 112

กรีฑา 1
1(0-2-1)
Athletics I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬากรีฑา ประเภทของกรีฑา ฝึ ก
ปฏิบัติทกั ษะและเทคนิคของกรีฑาในประเภทลู่ หลักการสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับ
กรีฑาแต่ละประเภท เรียนรู้กฎ กติกา ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา
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พลท 113
PET 113

ยิมนาสติก 1
1(0-2-1)
Gymnastics I
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของกีฬายิมนาสติก ฝึ กทักษะและเทคนิค
ของกีฬายิมนาสติก การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทใน
การแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติกศิลป์
พลท 114
PET 11

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่า วิธกี ารเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน และ
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา เทนนิส
การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติ
ด้ วยกิจกรรมเทนนิส
พลท 115
PET 115

ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
1(0-2-1)
Physical Literacy
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ประโยชน์และคุณค่าสาหรับความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ความสามารถในการฝึ กให้ เรียนรู้ทกั ษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เรียนรู้ทกั ษะพื้นฐานในการกีฬา
เพื่อให้ มีความเชื่อมั่นและรู้สกึ ดีกบั กิจกรรมทางกาย ฝึ กให้ มีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
และทักษะพื้นฐานทางการกีฬา ทาให้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในการ กระทาของตนได้
ถูกต้ อง ช่วยให้ เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจและควบคุมสถานการณ์การทากิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
พร้ อมทั้งเรียนรู้การสร้ างความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยทาการฝึ กในสิ่งแวดล้ อมหลักสาม
อย่างด้ วยกัน คือ บนพื้นราบ ในนา้ และบนอากาศ
พลท 151
PET 151

การเสริมสร้ างร่างกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ประโยชน์และคุณค่าสาหรับการเสริมสร้ างร่างกาย องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย การนาหลักการไปสู่การฝึ กปฏิบัติการเสริมสร้ างทางกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายและการวิเคราะห์ผลของการทดสอบส มรรถภาพทางร่างกาย ความปลอดภัยใน
การเสริมสร้ างร่างกาย
พลท 211
PET 211
บุรพวิชา :

ว่ายนา้ 2
1(0-2-1)
Swimming II
พลท 111
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาว่ายนา้ ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาว่ายนา้
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พลท 212
PET 212
บุรพวิชา :

กรีฑา 2
1(0-2-1)
Athletic II
พลท 112
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬากรีฑาในประเภทลาน และกรีฑาในประเภทลู่ให้ มีความชานาญสูงขึ้
พลท 213
PET 213
บุรพวิชา :

ยิมนาสติก 2
1(0-2-1)
Gymnastics II
พลท 113
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬายิมนาสติกให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬายิมนาสติก
พลท 214
PET 214

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกาการ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้ น การ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิคการเล่น
กีฬากอล์ฟ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขันและความปลอดภัยในการเล่นกี ฬาฝึ ก
ปฏิบัติด้วยกิจกรรมกอล์ฟ
พลท 215
PET 215

จักรยาน
1(0-2-1)
Cycling
ศึกษาประวัติ ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาจักรยาน ฝึ กปฎิบัติทกั ษะการขี่
จักรยาน การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายด้ วยการขึ่จักรยาน เรียนรู้การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในการเล่นกีฬาจักรยาน และฝึ กปฏิบัติด้วย
กิจกรรมจักรยาน
พลท 221
PET 221

บาสเกตบอล 1
1(0-2-1)
Basketball I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา บาสเกตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล
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พลท 222
PET 222

ฟุตบอล 1
1(0-2-1)
Football I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทา งกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา ฟุตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น สานึกการเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมฟุตบอล
พลท 223
PET 223

วอลเลย์บอล 1
1(0-2-1)
Volleyball I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา วอลเลย์บอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล
พลท 224
PET 224

รักบี้ฟุตบอล 1
1(0-2-1)
Rugby Football I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา รักบี้ฟุตบอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมรักบี้ฟุตบอล
พลท 225
PET 225

ฟุตซอล 1
1(0-2-1)
Futsal I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา ฟุตซอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมฟุตซอล
พลท 226
PET 226

แฮนด์บอล 1
1(0-2-1)
Handball I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬา แฮนด์บอล เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระ เบียบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมแฮนด์บอล
พลท 231
PET 231

ยูโด
1(0-2-1)
Judo
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกา การ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการ เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬายูโด การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมยูโด
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พลท 232
PET 232

เทควันโด
1(0-2-1)
Taekwondo
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการแล ะวิธกี ารเล่น กฎ กติกา
การแข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทักษะและ
เทคนิคการเล่นกีฬาเทควันโด การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเทควันโด
พลท 233
PET 233

มวยสากล
1(0-2-1)
Boxing
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกา การ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬามวยสากล การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่น
กีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมมวยสากล
พลท 234
PET 234

ไอคิโด
1(0-2-1)
Aikido
ศึกษาหลักการและวิธกี ารป้ องกันตนเอง ประโยชน์ คุณค่า ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิค
การป้ องกันตนเองด้ วยไอคิโด ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิ กรรมการป้ องกันตนเอ งและฝึ กปฏิบัติใน
การป้ องกันตนเอง
พลท 235
PET 235
บุรพวิชา :

การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
1(0-2-1)
Life Saving and Water Safety
พลท 111
ศึกษาหลักการและวิธกี ารช่วยชีวิต ประโยชน์ คุณค่า ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิคการ
ช่วยชีวิตทางนา้ ความปลอดภัยในการปฏิบัติ กิจกรรมทางนา้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและฝึ ก
ปฏิบัติการช่วยชีวิตทางนา้
พลท 241
PET 241

เต้ นราพื้นเมือง
1(0-2-1)
Folk Dance
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า วิธกี ารเต้ นราพื้นเมือง หลักการเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคการ เต้ นราพื้นเมือง การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท
และความปลอดภัยในการทากิจกรรม และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเต้ นราพื้นเมือง
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พลท 242
PET 242

กิจกรรมการละเล่นไทย
1(0-2-1)
Traditional Thai Games
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์คุณค่าของกิจกรรมการละเล่นไทย ประเภทของ
การละเล่นไทย การเสริมสร้ างร่างกายทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้ นโดยใช้ กจิ กรรมการละเล่นไทย
การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการทากิจกรรมและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรม
การละเล่นไทย
พลท 243
PET 243

แอโรบิกแดนซ์
1(0-2-1)
Aerobic Dance
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเต้ นของวิชาแอโรบิก
ดานซ์ การเรียนรู้การเคลื่อนไหวเบื้องต้ นที่นาไปใช้ ในการเต้ นแอโรบิกในหลายๆ รูปแบบ เรียนรู้
เทคนิคการเคลื่อนไหวที่ถูกต้ องเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ การฝึ กการเป็ นผู้นาในการเต้ นแอโรบิก
การกาหนดโปรแกรมการออกกาลังกายที่ถูกต้ องสาหรับวัย
พลท 251
PET 251

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการปราณายามะและการยืดกล้ ามเนื้อ
ฝึ กเทคนิคการหายใจ ฝึ กท่าโยคะ เรียนรู้หลักการสอนโยคะและการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
สอนโยคะ ประยุกต์ใช้ หลักการโยคะเพื่อการกีฬาและสุขภาพ
พลท 252 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
1(0-2-1)
PET 252 Weight Training
ศึกษาหลักการปฏิบัติการฝึ กด้ วยนา้ หนัก ประโยชน์ คุณค่า และการประยุกต์กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิ คการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
การฝึ กปฏิบัติการจัดโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนัก ความปลอดภัยในการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
พลท 311
PET 311

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ศึกษา ประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกา
การแข่งขัน การตัดสินเบื้อ งต้ น เรียนรู้หลักการ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทักษะและ
เทคนิคการเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิส การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
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พลท 312
PET 312

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกา
การแข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิคการเล่นกีฬา
แบดมินตัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยใน การเล่ นกีฬาและ
ฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมแบดมินตัน
พลท 313
PET 313

เปตอง
1(0-2-1)
Petanque
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกาการแข่งขัน
การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ทักษะและเทคนิคก ารเล่นกีฬาเปตอง
การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา และฝึ กปฏิบัติ
ด้ วยกิจกรรมเปตอง
พลท 321
PET 321
บุรพวิชา :

บาสเกตบอล 2
1(0-2-1)
Basketball II
พลท 221
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาบาสเกตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาบาสเกตบอล
พลท 322
PET 322
บุรพวิชา :

ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
Football II
พลท 222
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาฟุตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาฟุตบอล
พลท 323
PET 323
บุรพวิชา :

วอลเลย์บอล 2
1(0-2-1)
Volleyball II
พลท 223
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอล
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พลท 324
PET 324
บุรพวิชา :

รักบี้ฟุตบอล 2
1(0-2-1)
Rugby Football II
พลท 224
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬารักบี้ฟุตบอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬารักบี้ฟุตบอล
พลท 325
PET 325
บุรพวิชา :

ฟุตซอล 2
1(0-2-1)
Futsal II
พลท 225
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาฟุตซอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาฟุตซอล
พลท 326
PET 326
บุรพวิชา :

แฮนด์บอล 2
1(0-2-1)
Handball II
พลท 226
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา และการตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะ
และเทคนิคกีฬาแฮนด์บอล ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาแฮนด์บอล
พลท 327
PET 327

ตะกร้ อ 1
1(0-2-1)
Takraw I
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ
ทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตะกร้ อ เรียนรู้กฎ กติกาเบื้องต้ น การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท
ในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมตะกร้ อ
พลท 331
PET 331

มวยไทย
1(0-2-1)
Muaythai
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกาก าร
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬามวยไทย การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่น
กีฬา และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมมวยไทย
พลท 341
PET 341

กิจกรรมเข้ าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ศึกษาความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า เรียนรู้หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้ นประกอบจังหวะ
การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติทกั ษะและเทคนิคการเต้ นกิจกรรมเข้ าจังหวะ การเก็บรักษา
อุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการทากิจกรรมและฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมเข้ าจังหวะ
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พลท 342
PET 342

เกมเบ็ดเตล็ด
1(0-2-1)
Minor Games
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์คุณค่าของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ฝึ กปฎิบัติการเป็ น
ผู้นา ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การเสริมสร้ างร่างกายทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้ นโดยใช้ การละเล่น
ไทย การเป็ นผู้นาและ ผู้ตาม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยในการทากิจกรรม
และฝึ กปฏิบัติด้วยเกมเบ็ดเตล็ด
พลท 421
PET 421
บุรพวิชา :

ตะกร้ อ 2
1(0-2-1)
Takraw II
พลท 327
ศึกษาหลักการและวิธกี ารเล่น การแข่งขัน กติกา การตัดสินเบื้องต้ น ฝึ กปฏิบัติทกั ษะและ
เทคนิคกีฬาตะกร้ อ ให้ มีความชานาญสูงขึ้นในกีฬาตะกร้ อ
กระบี่กระบอง
1(0-2-1)
Sword and Pole Fighting
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกาการ
แข่งขัน การตัดสินเบื้องต้ น เรียนรู้หลักการ เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิ บัติทกั ษะและเทคนิค
การเล่นกีฬากระบี่กระบอง การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาและฝึ กปฏิบัติจริงด้ วยกิจกรรมกระบี่กระบอง
พลท 431
PET 431

พลท 441
PET 441

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ศึกษาเรื่องประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ คุณค่า หลักการและวิธกี ารเล่น กฎ กติกาการ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้ น เสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย ฝึ กปฎิบัติ ทกั ษะและเทคนิค ของการเต้ น
ลีลาศเพื่อสังคม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
และฝึ กปฏิบัติด้วยกิจกรรมลีลาศ
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กลุ่มวิชาการฝึ ก และการตัดสินกีฬา
พลท 361 การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
2(1-2-3)
PET 361
Athletics Coaching and Officiating
บุรพวิชา : พลท 112 และ พลท 212
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากรีฑา ปรัชญา
และหลักการของการ เป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬากรีฑา กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กกรีฑา กฎ กติกา กีฬากรีฑา รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬากรีฑา ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
พลท 362
PET 362
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
2(1-2-3)
Swimming Coaching and Officiating
พลท 111 และ พลท 211
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาท หน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายนา้
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาว่ายนา้ กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กว่ายนา้ กฎ กติกา กีฬาว่ายนา้ รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาว่ายนา้ ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาว่ายนา้ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายนา้
พลท 363
PET 363
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball Coaching and Officiating
พลท 221 และ พลท 321
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาบาสเกตบอล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแ กรมการฝึ กบาสเกตบอล กฎ กติกา
กีฬาบาสเกตบอล รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ฝึ กปฏิบัติการ เป็ นผู้ฝึกสอน ผู้
ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน
ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
พลท 364
PET 364
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Football Coaching and Officiating
พลท 222 และ พลท 322
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิ น เทคนิคการฝึ กกีฬาฟุตบอล กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กฟุตบอล กฎ กติกา กีฬาฟุตบอล
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รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปัจจัยที่มีผล ต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
พลท 365
PET 365
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball Coaching and Officiating
พลท 223 และ พลท 323
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ ฝึ กสอนและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาวอลเลย์บอล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กวอลเลย์บอล กฎ กติกา
กีฬาวอลเลย์บอล รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอนผู้
ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน
ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
พลท 366
PET 366
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal Coaching and Officiating
พลท 225 และ พลท 325
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาฟุตซอล กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโป รแกรมการฝึ กฟุตซอล กฎ กติกา กีฬาฟุตซอล
รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล
พลท 367
PET 367
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics Coaching and Officiating
พลท 113 และ พลท 213
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติ ก
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬายิมนาสติก กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กยิมนาสติก กฎ กติกา กีฬา
ยิมนาสติก รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
และการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก
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พลท 368
PET 368
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis Coaching and Officiating
พลท 311
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบา ทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาเทเบิลเทนนิส กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กเทเบิลเทนนิส กฎ กติกา
กีฬาเทเบิลเทนนิส รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่ งขันกีฬาเทเบิลเทน นิส ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้
ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน
ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
พลท 369
PET 369
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
2(1-2-3)
Takraw Coaching and Officiating
พลท 327 และ พลท 21
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาตะกร้ อ
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาตะกร้ อ กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กตะกร้ อ กฎ กติกา กีฬาตะกร้ อ รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาตะกร้ อ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ
พลท 461
PET 461
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินมวยไทย
2(1-2-3)
Muaythai Coaching and Officiating
พลท 331
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยไทย
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิ คการฝึ กกีฬามวยไทย กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กมวยไทย กฎ กติกา กีฬามวยไทย
รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
และผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ปัจจัยที่มีผลต่อความสา เร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการ
แข่งขันกีฬามวยไทย
พลท 462
PET 462
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
Boxing Coaching and Officiating
พลท 233
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยสากล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬามวยสากล กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กมวยสากล กฎ กติกา กีฬามวย
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สากล รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่
เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการ
จัดการแข่งขันกีฬามวยสากล
พลท 463
PET 463
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
Rugby Football Coaching and Officiating
พลท 224 และ พลท 324
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬารักบี้ฟุตบอล กลไกและ
เทคนิคการดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กรักบี้ฟุตบอล กฎ กติ กา
กีฬารักบี้ฟุตบอล รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้
ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
พลท 464
PET 464
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Tennis Coaching and Officiating
พลท 114
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาเทนนิส กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กเทนนิส กฎ กติกา กีฬาเทนนิส รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาเทนนิส ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
พลท 465
PET 465
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton Coaching and Officiating
พลท 312
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาแบดมินตัน กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กแบดมินตัน กฎ กติกา กีฬา
แบดมินตัน รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้ าหน้ าที่ เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน
ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
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พลท 466
PET 466
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf Coaching and Officiating
พลท 214
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ปรัชญา
และหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬากอล์ฟ กลไกและเทคนิคการ
ดาเนินการตัดสิน การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการฝึ กกอล์ฟ กฎ กติกา กีฬากอล์ฟ รูปแบบ
และวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬากอล์ฟ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
พลท 467
PET 467
บุรพวิชา :

การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
Handball Coaching and Officiating
พลท 226 และ พลท 326
ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ บทบาทหน้ าที่ของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
ปรัชญาและหลักการของการเป็ นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เทคนิคการฝึ กกีฬาแฮนด์บอล กลไกและเทคนิค
การดาเนินการตัดสิน การวางแผนแ ละการออกแบบโปรแกรมการฝึ กแฮนด์บอล กฎ กติกา กีฬา
แฮนด์บอล รูปแบบและวิธกี ารจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ฝึ กปฏิบัติการเป็ นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
และการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
สขป411
การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
3(2-2-5)
HEA411
Health Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึ กษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การ
ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา การฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
พลท471
PET 471

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management in Physical Education
ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึ กเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและออกแบบการจัดการเรี ยนรู้พล
ศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษาตามสภาพจริงเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ การ
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สังเกตการสอน การใช้ ส่อื และอุปกรณ์ทางพลศึกษา การฝึ กปฏิบัติการจัดการเรี
สถานการณ์จาลอง

ยนรู้พลศึกษาใน

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกเพิม่ เติม
สขป412
การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
HEA412
Health Education Learning Management of Vocational Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรสาหรับการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาระดับอาชีวศึกษา
การออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สุขศึกษา รวมถึงการฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพระดับอาชีวศึกษา
สขป413
HEA413

การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Health Education Learning Management of Special Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษาการศึกษาพิเศษ การออกแบบวางแผนการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สขุ ศึกษา รวมถึงการฝึ กทักษะ
การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษาพิเศษ
สขป414
HEA414

การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาสาหรับการศึกษานอกระบบ
3(2-2-5)
Health Education Learning Management of Non-formal Education
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ การบูรณาการค วามรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เพื่อการออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการฝึ กทักษะการจัดการเรียนรู้สาหรับการศึกษานอก
ระบบเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ

77
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ

2

อ.ดร.พันธสิริ คาทูล

3

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสติ กุล

4

อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์

5

อ.อนุศกั ดิ์ สุคง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กศ.บ. (พลศึกษา),2523
ค.ม. (พลศึกษา),2525
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),2545
ค.ม. (สุขศึกษา),2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา),2558
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),2553
ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา),2555
วท.บ. (พลศึกษา) ,2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ,2549
วท.บ. (พลศึกษา) ,2549
กศ.ม. (พลศึกษา) ,2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลันอร์
ย ท กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริรวิ
นทโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ

2

อ.ดร.พันธสิริ คาทูล

3

อ.ฉัตรพันธ์ ดุสติ กุล

4

อ.จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์

5

อ.อนุศกั ดิ์ สุคง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กศ.บ. (พลศึกษา),2523
ค.ม. (พลศึกษา),2525
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), 2557
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์),2545
ค.ม. (สุขศึกษา),2552
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา),2558
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),2553
ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา),2555
วท.บ. (พลศึกษา) ,2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา),2549
วท.บ. (พลศึกษา) ,2549
กศ.ม. (พลศึกษา) ,2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลันอร์
ย ท กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
รฒโ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้ จัดประสบการณ์ภาคสนาม
ให้ กบั นิสติ ตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน เป็ นการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึ กปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์
รวบรวมข้ อมูลและนาเสนอผลการศึกษา ฝึ กปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
ทดลองนาหลักสูตรไปใช้ ฝึ กการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึ กปฏิบัติการดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทาโครงการทางวิชาการ
2) ก่อนฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใ นสถานศึกษานิสติ ต้ องผ่านการเรียนใน
กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ
3) การฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาโดยจัดให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชี พ
ครูสู่การปฏิบัติ การสอนและฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของคุรุสภา เป็ นเวลา 1 ปี การศึกษา ภายใต้ การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้งั หมดมาใช้ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ แก่
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา และการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้ นการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูเพื่อพัฒนาความ เป็ นครูมืออาชีพ ทั้งนี้นิสติ
ต้ องทาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้นนิสติ ต้ องเข้ าร่วม
ปฐมนิเทศก่อนการฝึ กปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ก่งึ ภาคเรียน
(ระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึ กปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) การปฐมนิเทศนิสติ ก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2) การสังเกตการสอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศประจาโรงเรียน
(ครูพ่ีเลี้ยง)
3) การปฏิบัติการจัดการเรียน รู้และงานการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน โครงการทางวิชาการ ศึกษาและบริการ
ชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
4) การทดลองวิธกี ารจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่อื การสอนหรือเทคนิคการสอนที่สร้ างสรรค์
5) การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของนิสติ โดยอาจารย์ นิเทศก์การศึกษาอาจารย์นิเทศก์วิชเฉพาะ
า
อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
6) การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์
7) การให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่นิสติ โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
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8) การจัดคลินิคให้ คาปรึกษาในด้ านต่างๆ แก่นิสติ ที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่
คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็ นต้ น
9) การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึ กประส บการณ์ วิชาชีพครู เพื่อสรุปเป็ น
บทเรียนสาคัญสาหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้ าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียน รู้ให้ บังเกิดผลต่อ
การศึกษาและผู้เรียน
4.1.3 มีสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ ปัญหาและพัฒนางานด้ วยกระบวนการวิจัย
4.2 ช่วงเวลา
่
4.2.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าเรีงยน ฝึ กในภาคการศึกษาที1่ หรือ 2 ของชั้นปี ที3–4
4.2.2 การฝึ กปฏิบัติการสอน และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก
ฝึ กในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ ฝึกประสบการณ์ในภาคสนาม 4 -5
ชั่วโมง/สัปดาห์
4.3.2 จัดให้ ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึกษา2 ภาคการศึกษา
เต็มเวลา โดยต้ องมีช่ัวโมงฝึ กปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เพื่อให้ นิสติ ทุกคนได้ เรียนรู้การทาวิจัย ทางการศึกษา ทั้งสองประเภท คือ การวิจัยเพื่อรู้ และ
เข้ าใจปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนา /แก้ ปัญหา จึงกาหนดให้ นิสติ แต่ละคนต้ องฝึ กประสบการณ์การทา
วิจัยทั้งสองประ เภท โดยในภาคเรียนที่ 1 ให้ ฝึกทาวิจัยประเภทที่ 1: การวิจัยเพื่อรู้และเข้ าใจปัญหา ใน
กรณีท่นี ิสติ คนใดทาวิจัย เชิง สารวจเพื่อรู้ /เข้ าใจปัญหาแล้ ว ประสงค์ท่ี จะทาวิจัย เชิง ทดลองเพื่อพัฒนา /
แก้ ไขปัญหาภายในภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถทาได้ สาหรับในภาคเรียนที่ 2 ให้ นิสติ ฝึ กทาวิจัยประเภทที่ 2:
การวิจัยเพื่อพัฒนา /แก้ ไขปัญหา ใน 1 ปี การศึกษา นิสติ อาจทารายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เล่ม แต่ให้ มี
สาระครอบคลุมตามที่กาหนด ทั้งนี้ต้องได้ รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์การศึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัยเพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปี ที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
เป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่ง รวมอยู่ในรายวิชา การฝึ กปฏิบัติ การสอน
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ ต้ องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา
5.5.2 กาหนดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจัย ประกอบด้ วยอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน
อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศการศึกษาของนิสติ แต่ละคน
5.5.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาปรึกษาในการกาหนดประเด็นหัวข้ อที่จะศึกษา และ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.4 ให้ นิสติ จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท้งั เอกสารและแฟ้ มข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาวิจัย
5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสติ ด้ วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสติ
5.6.4 อาจารย์นิเทศก์ท้งั สามฝ่ ายประเมินงานวิจัยของนิสติ ร่วมกันตามเกณฑ์ท่กี าหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์ และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้

1. มีทกั ษะการสื่อสาร

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สามารถสื่อสาร
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิ ตสานึกสาธารณะรับ ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้ อที่ 1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ใช้สงั คม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. สมรรถนะของหลักสูตร
“เรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สุขภาพดีดว้ ยปั ญญา”

ข้ อที่ 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
ข้ อที่ 1.2 ปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมาภิบาล
ข้ อที่ 1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข้ อที่ 1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
ข้ อที่ 1.7 แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้านความรู ้
ข้ อที่ 2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
ข้ อที่ 2.3 มีความรู้ในด้ านวิชาเอกสุขศึกษาเป็ นอย่างดี และติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ หรืองานวิจัย
ข้ อที่ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับ
การประกอบอาชีพ
ด้านทักษะทางปั ญญา
ข้ อที่ 3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ข้ อที่ 3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
และมีเหตุผล
ข้ อที่ 3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
ข้ อที่ 3.4 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ
ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์ และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ข้ อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่ 4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อที่ 5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
ข้ อที่ 5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผลและแปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
ข้ อที่ 6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี รี ปู แบบ
หลากหลาย
ข้ อที่ 6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับความแตกต่างของผู้เรียน
ข้ อที่ 6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
มีวินัย และตรงต่อเวลา
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
1.4 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.5 แสดงออกถึงความมีระเบียบและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
1.6 แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ ืน
1.7 แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและ

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้ า
การสอนที่เน้ นการเรียนรู้
ร่วมกิจกรรมการเรียนการ
จากสถานการณ์จริง บทบาท สอน
สมมติ กรณีตัวอย่างโดย
2. ประเมินจากพฤติกรรม
สอดแทรกคุณธรรม
การเข้ าเรียน การตรงต่อ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ เวลาของนิสติ ในการเข้ าเรียน
2. กาหนดให้ นิสติ ทางาน การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นกลุ่ม หรือจัดทา
การรับผิดชอบในหน้ าที่ท่ี
โครงงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ได้ รับมอบหมาย
คุณธรรม จริยธรรม และ
3. สังเกตพฤติกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แสดงอาการรับรู้หรือ
เพื่อสร้ างจิตสานึก
ตอบสนองในการเรียน การ
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ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สาธารณะ โดยถือประโยชน์
วิชาชีพครู และปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ของส่วนรวมเป็ นที่ต้งั
3. ฝึ กการเป็ นผู้นาและผู้
ตาม เพื่อส่งเสริมการเป็ น
สมาชิกที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4. สร้ างโอกาสให้ นิสติ ได้
พบกับบุคคลหรือ
เหตุการณ์ท่เี ป็ นกรณี
ตัวอย่าง เพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม
5. การเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์
6. ประกาศเกียรติคุณ
นิสติ ที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
7. ปลูกฝังให้ นิสติ เป็ นผู้ท่ี
มีวินัยในตนเองและมี
ระเบียบ ทั้งด้ านการเรียน
และการดารงชีวิต
2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
1. จัดกิจกรรมโดยเน้ น
2.2 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีใน ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
วิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
2.3 มีความรู้ในด้ านวิชาเอกสุขศึกษา นอกสถานที่ เพื่อให้ มีการ
และพลศึกษา เป็ นอย่างดี และติดตาม
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ หรืองานวิจัย
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่
2.4 สามารถบูรณาการความรู้และ
มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ทักษะ/กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการ
ประสบการณ์ตรงมา
ประกอบอาชีพ
บรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิเคราะห์ และ
อภิปรายร่วมกัน
4. ให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ า

วิธีการวัดและประเมินผล
จดบันทึก การโต้ ตอบข้ อ
ซักถาม โดยเน้ นการประเมิน
ตามสภาพจริง
4. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วน
ร่วมในกระบวนการ
ประเมินผล

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสติ โดยใช้
การประเมินตามสภาพจริง
ในด้ านต่างๆ คือ
1.1 การทดสอบย่อย
1.2 การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน
1.3 การรายงาน/
แผนงาน/โครงการ
1.4 การนาเสนอ
ผลงาน
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5. ให้ นิสติ จัดทาโครงงาน
การฝึ กงาน การฝึ กปฏิบัติ
การปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
องค์กร ที่เป็ นเครือข่าย

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียน
ไปประยุกต์ใช้

1. จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ นิสติ ได้ ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก
3.2 สามารถแสดงออกถึงการคิด
สภาพ ปัญหา หรือ
วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและ สถานการณ์จริงต่างๆ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
มีเหตุผล
การสะท้อนคิด การบันทึก
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ ใน
การเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม
สถานการณ์ต่างๆ
การทากรณีศึกษา การ
โต้ วาที การจัดทาโครงการ
3.4 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และ
การทดลองใน
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
ห้ องปฎิบัติการ ฯลฯ
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่ 2. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มี
โอกาสเรียนรู้จากปัญหา
การสร้ างสรรค์
และประสบการณ์จริง เพื่อ
การเสนอแนะและหาแนว
ทางแก้ ไข
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ใน
เรียนรู้ในชั้นเรียน ที่เน้ น
ฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
การทางานเป็ นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ระหว่างบุคคล เพื่อ
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
เสริมสร้ างให้ ผ้ ูเรียน
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์ ตระหนักถึงความสาคัญ
และพัฒนาตนเองในด้ าน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.5 โครงงาน การ
ฝึ กงาน การฝึ กปฏิบัติ
การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู

1. การประเมินผลที่สะท้ อน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ การ
ประเมินตามสภาพจริง จาก
การเขียนรายงาน การ
นาเสนอผลงาน การบันทึก
การเรียนรู้ และการทดสอบ
2. การสังเกตนิสติ ด้ าน
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ ไขปัญหา
ในสถานการณ์ ต่างๆ

1. ประเมินพฤติกรรม
ของนิสติ ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อน โดยใช้ การประเมิน
ตามสภาพจริง
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ความมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
2. เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มี
และความรับผิดชอบส่วน ส่วนร่วมในการประเมิน
บุคคล
2. จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน เพื่อ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3. สอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
ในรายวิชาต่างๆ
4. บูรณาการแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคคลในสังคมและความ
รับผิดชอบเข้ ากับเนื้อหาใน
ทุกรายวิชาที่สอน
5. มอบหมายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
ให้ ผ้ ูเรียนศึกษาค้ นคว้ า
วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ โดยนาเสนอ
เป็ นรายงาน ในรูปแบบการ
นาอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูล
1. จัดประสบการณ์การ
- ประเมินทักษะของ
เรียนรู้ในรูปแบบที่
นิสติ ในด้ านการสื่อสาร การ
ข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
หลากหลายและเหมาะสม ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นปัญหาได้
เพื่อส่งเสริมให้ นิสติ มี
การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง
5.2 สามารถสื่อสารได้ อย่างมี
ความรู้ความเข้ าใจและมี
ตัวเลขและสถิติ ที่เน้ นการ
ความตระหนักถึงคุณค่า ใน ประเมินตามสภาพจริง เช่น
ประสิทธิภาพ
เรื่องของหลักการพูด การ การสังเกตพฤติกรรม
5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการ เขียน เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
สืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล และ สารสนเทศ คณิตศาสตร์
ข่าวสาร และผลงานของนิสติ
และเทคนิคทางสถิติ ใน
การประเมินการนาเสนอ
แปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการ ผลงานของนิสติ โดยใช้
เข้ าถึงข้ อมูล เลือกรับ
Power Point การประเมิน
เลือกใช้ วิเคราะห์และ
ทักษะการศึกษาค้ นคว้ าของ
ประเมินคุณค่า ตลอดจน นิสติ การประเมินทักษะการ
สังเคราะห์เพื่อการนาไปใช้ สนทนาทางวิชาการของนิสติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การประเมินการเขียนทาง
การนาเสนอผลงานได้ อย่าง วิชาการของนิสติ
มีประสิทธิภาพ
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มี
2. จัดประสบการณ์ ส่วนร่วมในการประเมิน
การเรียนรู้ท่เี น้ นการฝึ ก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิง
สารสนเทศ การวิเคราะห์ ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ
เชิงตัวเลข และเทคนิคทาง
สถิติ รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิด
ทักษะการสื่อสารทั้งการรับ
ฟัง การพูด และการเขียน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
สังคมและชุมชน

87
ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
6.1 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ
1. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบหลากหลาย
ตรง ได้ แก่ การจัดทา
6.2 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ แผนการเรียนรู้ การจัด
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ กิจกรรมการเรียนการสอน
การผลิตสื่อ และการใช้ ส่อื
แตกต่างของผู้เรียน
การวัดประเมินผล การ
6.3 แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการ ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
เรียนรู้อย่างบูรณาการ
(micro teaching) การวิจัย
ในชั้นเรียน
2. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงในด้ านการปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา การ
ปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา
3. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
การสอน ผ่านการสังเกต
การสอน การสัมภาษณ์
4. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เพื่อนในสถาบันและต่าง
สถาบัน
5. จัดให้ ผ้ ูเรียนได้
เรียนรู้จากต้ นแบบ เช่น
ครูผ้ ูสอน ครูประจาชั้น ครู
ผู้ช่วย ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ต้ นแบบ ครูแกนนา หรือ
ครูแห่งชาติ
6.จัดให้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เช่น

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ให้ ผ้ ูมีส่วนร่วมทุกฝ่ าย

เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจาชั้น
เพื่อน อาจารย์นิเทศก์
ประเมินนิสติ ที่เน้ นการ
ประเมินตามสภาพจริง ใน
เรื่องความ สามารถในการ
จัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
และความเป็ นครู
2. ประเมินผลงานนิสติ จาก
บันทึกการสอนประจาวัน
บันทึกการนิเทศ บันทึกการ
สังเกตการสอนครูพ่ีเลี้ยง
และเพื่อน แผนการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการทางาน
วิจัยในชั้นเรียน การทาแฟ้ ม
สะสมงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติการสอนและฝึ ก
ประสบการณ์ รายงานผล
การจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
3. สังเกตการสอนในชั้น
เรียนและประเมินแบบ
บันทึกหลังการสอน โดยครู
พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
เพื่อนนิสติ
4. ประเมินงานวิจัยในชั้น
เรียน โดยครูพ่ีเลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์
5. ประเมินการจัดโครงการ
ทางวิชาการของนิสติ
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน
กรณีตัวอย่างจากห้ องเรียน
การสังเกตการณ์สอนแบบ
ต่าง ๆ การสัมภาษณ์หรือ
สนทนากับผู้มีประสบการณ์

วิธีการวัดและประเมินผล
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
ผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านความรู ้

1.
2.
3.
4.

ด้านทักษะทางปัญญา

1.
2.
3.
4.

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

มึคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
แสดงออกถึงความมีระเบียบและความรับผิดชอบต่อตนเอง
แสดงออกถึงความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
แสดงออกถึงความมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ท่เี รียน
มีความรู้ด้านวิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา เป็ นอย่างดี และติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และงานวิจัย
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ /กระบวนการในวิชาต่างๆ กับการประกอ บ
อาชีพ
นาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมี
เหตุผล
สามารถประเมิน วิพากษ์ ในสถานการณ์ต่างๆ
มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
สามารถปรับตัวให้ เข้ าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.
2.
3.

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้ อมูลข่าวสาร อันมีผลให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้
2. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย และเลือกใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
1. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ท่มี ีรูปแบบหลากหลาย
2. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน
3. แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู ้
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2

1

รายวิชา
1

2

3

4

5 6 7 1 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3

4

3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

วิชาบังคับ
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร























มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1























มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2























มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเลือก
มศว 131 ลีลาศ
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2

1

รายวิชา
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล













มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2

3

1

รายวิชา
1
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

3

4















































 















 















 















 















 















  















 















 















 





























































































2



5

6

7

1

2

3

4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2

3

1

2 3











รายวิชา
1
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบงั คับ
ศษ 111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

3

4









































 















 















 













 



















 



















 

















 



































 




















2














5

6

















7




1



2



3



4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2 3





















 













































 













































 







































 





















 



























 


























รายวิชา
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
ศษ 331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศษ 391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศษ 491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ 591 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ศษ 592 การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา
ศษ 311 จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

1

2 3

















รายวิชา
1
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น
ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียน
ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศษ 337 การมัธยมศึกษา
ศษ 338 หลักการอาชีวศึกษา
ศษ 341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 362 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ศษ 371 สถิตเิ บื้องต้ นทางการศึกษา
ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้ น

2




3

4




5

6

7
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1



 









 











 











รายวิชา
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาเอกสุขศึกษาบังคับ
สขพ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา
สขพ103 สุขภาพองค์รวม
สขพ104 โรคและการป้ องกันโรค
สขพ 201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา
สขพ202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน
สขพ203 สุขภาพผู้บริโภค
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวิต
สขพ302การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บ
สขพ303อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สขป301การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้ อมทางสุขภาพ
วิชาเอกสุขศึกษาเลือก
สขพ204สิ่งเสพติดศึกษา
สขพ205เพศศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

1

2



 

































2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2 3

รายวิชา
สขป101 สมรรภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สขป201 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพสุขศึกษา
สขป302 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ
สขป303 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สขป304 ทันตสุขภาพ
สขพ305 สุขภาพผู้สงู อายุ
สขป 306 สุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทางสุขภาพ
สขป307 การแนะแนวสุขภาพ
สขป308 วิถชี ีวิตและภูมปิ ัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
สขป309 การบริหารงานสุขศึกษา
สขป310 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
สุขภาพ
สขป311 ภาวะผู้นาสุขศึกษาและการสร้ างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
สขพ312 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของอาเซียน
สขพ313 พลวัตสุขภาพโลก
สขป314 การจัดการความรู้ทางสุขภาพ

1

2





3

4












5

6

7

1

2

3

4

1

2

3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1

2 3

รายวิชา
1
สขป401 การจัดการโครงการสุขภาพ และการประเมิน
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา
สขป404 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
สขป405 มรณศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
1)กลุ่มวิชาทฤษฎี
พลท102 ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา
พลท104 กีฬา สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
พลท201 การเรียนรู้และพัฒนาทางกลไก
พลท202 กลศาสตร์สาหรับครูพลศึกษา
พลท203 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
พลท204 ลูกเสือและยุวกาชาด
พลท205 สมรรถภาพทางกาย
พลท206 การจัดการแข่งขันกีฬา
พลท301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
พลท302 หลักสูตรพลศึกษา

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

















 





















 

















 





ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสาร และ
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4 1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

รายวิชา
พลท303 การวิจัยทางพลศึกษา
พลท304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
พลท305 หลักการเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬา
พลท306 พลศึกษาสาหรับคนพิการ
พลท307 การป้ องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
พลท401 สัมมนาทางพลศึกษา
พลท402 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
พลท403 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
พลท404 กิจกรรมค่ายพักแรม
พลท405 จิตวิทยาการกีฬา
2) กลุ่มวิชากีฬาและกิจกรรม
พลท111 ว่ายนา้ 1
พลท112 กรีฑา 1
พลท113 ยิมนาสติก 1
พลท114 เทนนิส
พลท115 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
พลท151 การเสริมสร้ างร่างกาย

1











2

3

4

5







 
   

 
























6 7 1
  

 
 

2





   
 




 























3














ทักษะทางปั ญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4 1 2 3 4 1 2 3
  


 


 



 


 

 
 



   
  
   



  
  






























ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
จัดการ
ตัวเลข การ
เรียนรู ้
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา
พลท211 ว่ายนา้ 2
พลท212 กรีฑา 2
พลท213 ยิมนาสติก 2
พลท214 กอล์ฟ
พลท215 จักรยาน
พลท221 บาสเกตบอล 1
พลท222 ฟุตบอล 1
พลท223 วอลเลย์บอล 1
พลท224 รักบี้ฟุตบอล 1
พลท225 ฟุตซอล 1
พลท226 แฮนด์บอล 1
พลท231 ยูโด
พลท232 เทควันโด
พลท233 มวยสากล
พลท234 ไอคิโด
พลท235 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนา้
พลท241 ต้ นราพื้นเมือง

1


















2


















3








4

5
















 

6








7


















1


















2


















3 4 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4 1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา
พลท242 กิจกรรมการละเล่นไทย
พลท243 แอโรบิกแดนซ์
พลท251 โยคะ
พลท252 การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
พลท311 เทเบิลเทนนิส
พลท312 แบดมินตัน
พลท313 เปตอง
พลท321 บาสเกตบอล 2
พลท322 ฟุตบอล 2
พลท323 วอลเลย์บอล 2
พลท324 รักบี้ฟุตบอล 2
พลท325 ฟุตซอล 2
พลท326 แฮนด์บอล 2
พลท327 ตะกร้ อ 1
พลท331 มวยไทย
พลท341 กิจกรรมเข้ าจังหวะ
พลท342 เกมเบ็ดเตล็ด

1


















2


















3









4 5
 












 
 
 


6









7


















1


















2


















3 4 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4 1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

1




2 3 4 5 6 7 1 2
       

 
  


  

3 4 1 2 3

 

 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4 1 2 3
 
 
 

























































รายวิชา
พลท421 ตะกร้ อ 2
พลท431 กระบี่กระบอง
พลท441 ลีลาศ
3) กลุ่มวิชาการฝึ กและการตัดสินกีฬา
พลท 361 การฝึ ก และการตัดสินกรีฑา
พลท 362 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาว่ายนา้
พลท 363 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
พลท 364 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตบอล
พลท 365 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
พลท 366 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาฟุตซอล
พลท 367 การฝึ ก และการตัดสินกีฬายิมนาสติก
พลท 368 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
พลท 369 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาตะกร้ อ
พลท 461 การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยไทย
พลท 462 การฝึ ก และการตัดสินกีฬามวยสากล
พลท 463 การฝึ ก และการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
พลท 464 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาเทนนิส





































































































































































































ทักษะการ
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
จัดการ
ตัวเลข การ
เรียนรู ้
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา
พลท 465 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน
พลท 466 การฝึ ก และการตัดสินกีฬากอล์ฟ
พลท 467 การฝึ ก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
สขป411 การจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษา
พลท471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

1




2




3




4




5




6




7




1




2




3




4




1




2




3




4




ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู ้

1




2




3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสติ ขณะกาลังศึกษ ากาหนดให้ มีการทวนสอบผลการ
เรียนของนิสติ ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้ อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลาดับ
ตั้งแต่อาจารย์ผ้ ูสอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ หลังจากสาเร็จการศึกษา มีการติดตามผล
การประเมินของผู้เรียนด้ านการมีงานทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การสารวจความเห็นจากผู้ใช้ บัณฑิตต่อความพร้ อมทางวิชาการ
คุณลักษณะของนิสติ และบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ท้งั โดยคณะศึกษาศาสตร์และ
โดยนิสติ เพื่อนาผลที่ได้ มาเป็ นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ ดีข้ นึ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2559
3.2 เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.3 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศและ /หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
และให้ เข้ าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่สอนในหลักสูตรและร ายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะนาบทบาท หน้ าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะร่วมผลิต
ด้ านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทา มคอ.3-7
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1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒ นานิสติ เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้ คาแนะนา
นิสติ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาด้ านวิจัย จัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้ าใหม่และเข้ าร่วมเป็ นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แ ก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้ คณาจารย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาคว ามรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน
การใช้ ส่อื การเรียนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทาวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและ พัฒนาผลงาน
ทางด้ านวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆที่เป็ นระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ
2.2.3 ให้ ทุนสนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานท างวิชาการในต่างประเทศ
สนับสนุนการเข้ าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้ คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ ทุนการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
2.2.6 สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการทาสัญญาความ
ร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้ าปี ) (มคอ.1) และเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยกาหนดโครงสร้ างรายวิชาที่เน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแนว
ใหม่ มีความเป็ นครูและเป็ นนักวิชาการที่พร้ อมด้ วยคุณธรรมจริยธรรม กาหนดให้ เ รียนตลอดหลักสูตร ไม่
น้ อยกว่า 170 หน่วยกิต เนื้อหาสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติการประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้ าน แบ่งเป็ นวิชาเฉพาะวิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต วิชาเอกสุขศึกษา และพลศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บริหารการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา
5 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการหลักสูตร กากับการ
ดาเนินงานตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ ชัดเจนเป็ นรายภาคเรียน จานวนทั้งสิ้น 10 ภาคเรียน โดยใน 2 ภาค
เรียนสุดท้าย นิสติ ในหลักสูตรจะออกไปปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูใ นสถานศึกษาเป็ น
เวลา 1 ปี การศึกษา
2. บัณฑิต
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตเป็ นผู้มี
ความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ดาเนินการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ มีผลการเรียนรู้อย่างน้ อย 6 ด้ านคือ 1) ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปัญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และ ความรับผิดชอบและ 5) ด้ านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้
ร้ อยละของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ได้ งานทาตรง
สาขาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับหรือคัดเลือกนิสติ เข้ าศึกษาในหลักสูตร เป็ นระบบที่สามารถคัดเลือกนิสติ ที่มีคุณสมบัติและ
ความพร้ อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา กาหนดวิธรี ับในรูปแบบต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ทั้งส่งเสริมพัฒนานิสติ ให้ มีความพร้ อมทางการเรียน และมีกจิ กรรม
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การพัฒนาในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทกั ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทกั ษะการวิจัยที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ได้
กาหนดเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้ องกับ คุณสมบัติของนิสติ ที่
กาหนดในห ลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ ในการคัดเลือก ข้ อมูล และวิธกี ารคัดนิ สติ ให้ ได้ นิสติ ที่มีความพร้ อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาในช่ว งปี แรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พื้นฐาน มีการเตรียมความพร้ อมทางการเรียนแก่นิสติ เพื่อให้ มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้ อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้ อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิ จกรรมในห้ องเรียนและนอกห้ องเรียน มีกจิ กรรม
เสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองดีท่มี ีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการ มีระบบการป้ องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสติ เพื่อให้ สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกา หนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสติ
การสร้ างโอกาสการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ ได้
มาตรฐานสากล
กาหนดให้ มีระบบกลไกเพื่อให้ นิสติ มีความพร้ อมทางการเรียน มีอตั ราการคงอยู่ของนิสติ ใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นิสติ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และมีระบบการ
จัดการข้ อร้ องเรียนของนิสติ มีการควบคุมการดูแลการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติ
4. อาจารย์
อาจารย์เป็ นปัจจัยป้ อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้ องต้ องมีการออกแบบระบบประกั น
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้ อาจารย์มีความรักในองค์กร
และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้ องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจ
กรรมการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์
เป็ นการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติท้งั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่ มยิ่งขึ้นด้ วย
การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้ อตั รากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับ
จานวนนักศึกษาที่รับเข้ าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ท่มี ีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร
และมีประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้ อนจากวุฒิการศึ กษา ตาแหน่งทางวิชาการ และ
ความก้ าวหน้ าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้ นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้ องกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ท่สี อดคล้ องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสยั ทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
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คัดเลือกอาจา รย์ท่เี หมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย
แผนระยะยาว เพื่อให้ ได้ อาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติท้งั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพย ากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจ นการกากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ พัฒนา
ผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้ านวิจัย จากการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆที่เป็ นระดับชาติและนานาชาติ
ผลการประกันคุณภาพ ต้ องนาไปสู่การมีอตั รากาลังอาจารย์ท่มี ีจานวนเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่รับเข้ าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สงู และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
ผู้บริหารต้ องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้ าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้ าน
ที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ เรียนการสอน
(3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้ วย หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนดรายวิชาที่ มี
เนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทันความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอน
และอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้ เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้ นนักศึกษาเป็ นสาคัญ
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้ มีเนื้อหาที่ทนั สมัย ก้ าวทัน
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิ ดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้ นนักศึกษาเป็ นสาคัญ โดยสนองความต้ องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน
หลักสูตรต้ องให้ ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็ นความรู้ท่ที นั สมัยของอาจารย์ท่มี อบหมายให้ สอน
ในวิชานั้นๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับความรู้ประสบการณ์ และได้ รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ร้ ูจริง การ
ค้ นคว้ าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้ นักศึกษา
ได้ รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระต้ อง
สามารถให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้ นคว้ าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้ อจนถึงการทาวิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ การสอบป้ องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้ องเน้ นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ตาม
โครงสร้ างหลักสู ตรที่กาหนด และได้ รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
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ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรี ยนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ ส่อื เทคโนโลยี และทาให้ นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคนิคการสอน จะเน้ นการวิจัยเป็ นฐาน การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
การประเมินนักศึกษามีจุ ดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้ นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็ น และมี
การนาผลการประเมิน ไปใช้ ในการพัฒนาวิธกี ารเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้ นการได้ ข้ อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ มีการประเมินเพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้ วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้ องให้ ความสาคัญกับการ
กาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธกี ารประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธี การให้ เกรดที่สะท้ อนผล
การเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม มีการกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิธกี ารประเมินที่หลากหลาย ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็ นจริง (real world) และมีวิธกี ารให้ ข้อมูลป้ อนกลับ (feedback) ที่ทาให้ นักศึกษาสามารถแก้ ไขจุด อ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ ผลการประเมินที่สะท้ อน ระดับความสามารถที่แท้ จริงของนักศึกษา
สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้ องให้ ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ า
อิสระที่มีคุณภาพด้ วย
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้ องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย ความพร้ อมทางกายภาพ ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี
ความพร้ อมด้ านการให้ บริการ เช่น ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ห้ องทาวิจั ย อุป กรณ์การเรียนการสอน
ห้ องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ความพร้ อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อมทางกายภาพ
เช่น ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้ อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกหรือทรัพย ากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้ องสมุด หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้ องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้ อมใช้ งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒน าจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการ เปิ ดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ ทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ /นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ าน การ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ /นักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสติ ที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธกี ารจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ ูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดย
นิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่
อพัฒนา /
ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และการประมวลความรู้ของนิสติ ก่อน
จบ การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
2.4 จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7

(Key

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการ
ประเมินเป็ นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

