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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
PE 2101 พื้นฐานและหลักการพลศึกษา
3(3-0)
Foundation and Principles of Physical Education
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาขอบขาย ความมุง หมายและแนวความคิดที่มี
อิทธิพลตอการพลศึกษา วิวัฒนาการและความเปนมาของพลศึกษาในประเทศไทย พื้นฐานของ
หลักการพลศึกษา ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่น ๆ และการศึกษาทั่ว ๆ ไปแนวโนม
ของการพลศึกษา พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพลศึกษา พลศึกษาในเมืองและ
ในชนบทของประเทศ การจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การดัดแปลงปรับปรุง อุปกรณและ
เครื่องอํานวยความสะดวกทางพลศึกษา หลักการและวิธีการจัดการแขงขันกีฬา การจัดโปรแกรมกีฬา
ปญหาการบริหารพลศึกษาในระดับการศึกษาตาง ๆ นโยบายและแบบพัฒนากีฬาแหงชาติ
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PE

2102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
3(3-0)
Anatomy and Physiology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความรูเบื้องตน คําศัพทของวิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยา และหนาที่การทํางานของระบบและอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมนุษย ทั้งรูปรางและ
ลักษณะ ตําแหนงที่ตั้ง สวนประกอบ หนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อ เพื่อเปนรากฐานความรูในการศึกษา
วิชาอื่นๆ เชน วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว สรีรวิทยาการออกกําลังกาย รวมทั้งนําความรูไป
ประยุกตใชใหสัมพันธกับการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

PE

2103 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3(3-0)
Physiology of Exercise
ศึกษาถึงโครงสรางของสรีระรางกาย โครงสรางของกระดูก กลามเนื้อ ระบบ
หายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต การทํางานของรางกาย การใชออกซิเจนกับเชื้อเพลิงจากอาหาร
และการทํางานของกลามเนือ้ การศึกษาถึงวิธีการทดลอง ขั้นตอนและวิธีการทดลอง เพื่อศึกษาถึงผล
ที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาคนควา และทดลองในหองปฏิบัตกิ าร
PE

2105 จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0)
Sport Psychology
ศึกษาจิตวิทยาการกีฬา เพื่อนํามาประยุกตในการฝกซอม การแขงขัน อิทธิพลของ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ผ ลต อ จิ ต ใจขณะฝ ก ซ อ ม หรื อ การแข ง ขั น กี ฬ า อั น เป น ผลทํ า ให
ประสิทธิภาพการฝกซอมและการแขงขันลดนอยลง แบบวัดสมรรถภาพทางจิตขั้นพื้นฐาน

PE

2106 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวกับการกีฬา
2(2-0)
Kinesiology
ศึกษาโครงสรางของระบบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว เชน ระบบกลามเนื้อ
กระดูก ขอตอ เปนตน กลไกการเคลื่อนไหวของรางกาย ตามหลักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับ
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การออกกําลังกาย กฎการเคลื่อนไหว ความสัมพันธของระบบกลามเนื้อกับกลไกของการทํางาน
การเคลื่อนไหวที่ เกี่ยวของกั บการเลนโดยนําพื้นฐานความรู กายวิภาค สรีรวิทยาและจิตวิทยา
มาประกอบการเรียนรูใหสามารถนําความรูไปใชในการสอนทั กษะทางกีฬาอยางมี ประสิ ทธิภาพ
สามารถปฏิบัติการทดลองหลักการตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวรางกายใน
การเลนกีฬา

PE

2107 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
3(3-0)
Scientific Principles of Sports Training
ศึกษาหลักเบื้องตนในการสรางหลักมนุษยสัมพันธ การนําความรูดานวิทยาศาสตร
ทุกสาขามาประยุกตใชในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา จิตวิทยาการกีฬา กีฬาเวชศาสตร
โภชนาศาสตร ก ารกีฬ า มาประยุก ต ใ ช ใ นการฝ ก ซ อ มกี ฬ าเพื่อ ความสุ ข ภาพและความเป น เลิ ศ
หลักจิตวิทยาที่ผูฝกนําไปใชในการฝกนักกีฬา หลักการฝกและการนําความรูไปใชทักษะทางกีฬา
การคัดเลือกนักกีฬาแตละชนิด เพื่อพัฒนากีฬาในแตละชนิด การฝกซอมและการกีฬา ตั้งแตขั้นพื้นฐาน
กีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแขงขัน
PE

3109 การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
2(1-2)
Physical Fitness Testing and Conditioning
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายทีช่ ว ย
ปรับปรุงแกไขความบกพรองในการทํางานของรางกาย การเปลี่ยนแปลงทางดา นกายวิภาค
ศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาของมนุ ษ ย เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เชน เครื่องมือวัดความดันโลหิต ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความจุปอด ความออนตัว ไขมันใต
ผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิตขณะออกกําลัง สมรรถภาพของหัวใจ และครอบคลุมถึงการวัดและ
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ประเมินผลสมรรถภาพของรางกายและจัดโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น เพื่อ
ปรับปรุงออกกําลังกายและสถิติการแขงขันใหดีขึ้น
PE

3111 พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
2(2-0)
Physical Education for Special Ed. Children
ศึ ก ษาความหมาย จุ ด มุ ง หมายและความสํ า คั ญ ของพลศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก พิ เ ศษ
ประเภท ความตองการในการออกกําลังกายของเด็กพิเศษ หลักการจัดโปรแกรมและการจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับเด็กพิเศษแตละประเภท การบริหารจัดการกิจกรรมดัดแปลง ประเภทเด็กพิเศษ

PE

4113 การวัดและการประเมินผลพลศึกษา
2(2-0)
Measurement and Evaluation in Physical Education
ศึกษาความหมายของการทดสอบการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการ
ทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา
ความมุงหมายและประโยชนของการวัดผลและประเมินผล
แบบทดสอบชนิดตาง ๆ การเลือกแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบพลศึกษา การดําเนิน
การทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ การวิเคราะหผลโดยใชหลักสถิติเบื้องตน

PE

4114 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม
2(1-2)
Recreation Leadership and Camping
ศึกษาความสําคัญคุณลักษณะ บทบาท หนาที่ ของผูนํานันทนาการ ผูนําชนิดตาง ๆ
เปรียบเทียบคุณลักษณะความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูบริหาร ผูนํากับผูตามฝก
ปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการตางๆ การนําเกม เตนประกอบเพลง การอยูคายพักแรมและ
การแกปญหาทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย
ความสั ม พั น ธ แ ละลั ก ษณะของการอยู ค า ยพั ก แรมกั บ การศึ ก ษานอกสถานที่ แ ละการดํ า เนิ น
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การวางแผนจัดกิจกรรมในการอยูคายพักแรม การจัดโปรแกรม อุปกรณการจัดประเมินผล การอยูคาย
พักแรม การฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรม
PE

4115 การจัดและการบริหารศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2)
Health Club Management
ศึกษาการจัดการบริหารและการวางแผนในการจัดตั้งศูนยการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพโครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูนําในศูนยการออกกําลังกายการบริหารจัดการองคการ
กีฬาเพื่อมวลชน การจัดกิจกรรมและผูนําในการออกกําลังกายประเภทและลักษณะของศูนยการออก
กําลังกายการใชและการดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือชนิดตาง ๆ ในการออกกําลังกาย
PE

2201 กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2)
Rhythmic Activities
ศึกษาถึงหลักการเตนรําเบื้องตน เพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองทั้ง
ของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณที่ใชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ กายบริหารประกอบ
จังหวะ วิธีการสอน อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน กิจกรรมการเตนรําพื้นเมือง
การเคลื่อนไหวเปนกลุม การแปรขบวนกลางแจง หรือสถานที่ในรมประกอบเพลง
PE 2202 ยิมนาสติก
2(1-2)
Gymnastics
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิมนาสติก หลักการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย หลักการฝกการชวยเหลือ การปองกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติก ทักษะและ
เทคนิคยิมนาสติกโดยเนนดั งตอไปนี้ ชาย ฝกราวคู ราวเดี่ย ว ม ายาว ม าหู แทมโพลีน หว ง
ฟลอเอ็กเซอรไซด และการเลนทาติดตอ หญิง ฝกราวทรงตัว ราวตางระดับ มาขวาง แทมโพลีน
ฟลอเอ็กเซอรไซด และการเลนทาติดตอ กติกาการแขงขัน และการตัดสิน
PE

2203 กรีฑา
2(1-2)
Track and Field
ศึกษากรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะไกล วิ่งขามรั้วและวิ่งผลัดประเภทลาน ไดแก การทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล
กระโดดสูง กระโดดค้ํา เขยงกาวกระโดด ศึกษาเทคนิคในการฝกซอม ตลอดจนการแกไขทาทาง
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ตาง ๆ ของการเลนกรีฑาที่ไมถูกตอง และใหมีความชํานาญเฉพาะอยางเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแขงขัน
กรีฑาแตละประเภท
PE

2204 เทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Table Tennis
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ประโยชน แ ละเทคนิ ค ที่ ไ ด รั บ จากเทเบิ ล เทนนิ ส
การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการสรางความคุนเคยกับการเลน การจับไม เทคนิคและทักษะพื้นฐาน
และทักษะขั้นสูงในการเลนเทเบิลเทนนิสแบบตาง ๆ การเสิรฟและการรับลูกเสิรฟ หลักและกลยุทธ
การเลนประเภทเดี่ยวและการเลนประเภทคู

PE

2212 วอลเลยบอล
2(1-2)
Volleyball
ศึกษาประวัติ ประโยชน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลยบอล การเคลื่อนไหว
เบื้องตนและการสรางความคุนเคยกับลูกบอล การฝกทักษะ เทคนิคการเลนลูกสองมือลาง สองมือ
บน การเสิ ร ฟ การตบ การสกั ด กั้ น การเล น เป น ที ม และการฝ ก ทั ก ษะขั้ น สู ง สํ า หรั บ กี ฬ า
วอลเลยบอล
PE

2214 ฟุตบอล
2(1-2)
Football
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล การอบอุนรางกาย การฝกทักษะ
เบื้องตนตําแหนงหนาที่ของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน และวิธีเลนแบบตาง ๆ
ฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะหนาที่ การฝกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางรางกายเพิ่มพูนประสบการณ
ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อเลนเปนทีมการจัด
บริหาร ทีมฟุตบอล วิธีสอน
PE

2215 บาสเกตบอล
2(1-2)
Basketball
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบื้องตน การรับ
การสง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก และการปองกันแบบตาง ๆ กติกาการเลน
วิ ธี ดํ าเนิ นการสอน เทคนิ คการสอน การเตรี ยมอุ ปกรณ ทั กษะในการเล นที ม การสร า งแบบฝ ก
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ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การฝกบาสเกตบอล การดําเนินการแขงขันตลอดจนการคัดเลือก
นักกีฬาบาสเกตบอล
PE

3226 วายน้ํา
2(1-2)
Swimming
ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนที่ไดรับจากการวายน้ํา ลักษณะและขนาดของ
สระน้ํา การเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ การใชสระวายน้ํา การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
ทั้งการหายใจ การเหวี่ยงแขน การเตะขา ทาสากลทั้ง 4 ทา การดําน้ํา การออกจากจุดเริ่มตน
การกลับตัว การลอยตัว การชวยเหลือตนเองเมื่ออยูในน้ําลึกหรือน้ําทะเล
PE

3227 กระบี่กระบอง
2(1-2)
Sword and Poles Fighting
ศึกษาประวัติ ประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคม
ขึ้นพรหม รําลดลอ ตีลูกไม ตีแสดง ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู

PE

3228 แบดมินตัน
2(1-2)
Badminton
ศึ ก ษาความเป น มา ประโยชน การบริ ห ารร า งกายและเสริ ม สร า งสมรรถภาพ
ทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแบดมินตันฝกทักษะเบื้องตนการจับแร็กเก็ตการตีลูกมือบนและ
ลาง การตบ การรับ การสงลูก กติกาการแขงขัน ประเภทเดี่ยว และประเภทคู คูผสม

PE

3229 เทนนิส
2(1-2)
Tennis
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส มารยาท
การเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตนและการฝกทักษะขั้นสูง การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ
การรับลูก วิธีการเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดี่ยวและคู
PE

4238 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขั้นความรูเบื้องตน

2(1-2)
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Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม กิจการของลูกเสือ สาระสําคัญ
ของการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสํารอง
วินัย ความเปนระเบียบเรียบรอยในกองลูกเสือสํารอง ความรูเกี่ยวกับการเลนเกม แนวการฝกอบรม
ลูกเสือสํารอง การรองเพลง ประวัติโครงสรางของลูกเสือไทย พิธีการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม
รอบกองไฟ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทบาทของผูกํากับ
ลูกเสือสํารอง การเลาเรื่องที่เปนคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกองลูกเสือสํารอง
PE

4241 ลีลาศ
2(1-2)
Social Dances
ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของ
การลีลาศ ประโยชนของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรูจักจังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู
การนํา การพา และลวดลายในการเตนรํา จังหวะตาง ๆ

PE

4242 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเ บื้องตน
2(1-2)
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของ
การลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก รูจักลูกเสือสามัญ การรอง
เพลง วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว
แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัติและ
โครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยูคายพักแรม วิธีการ
บริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู
ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับ
ลูกเสือ พิธีก ารลูกเสื อเนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
เลือก

45
กลุมยอยที่ 1
PE 2104 ประวัติและหลักการนันทนาการ
2(2-0)
History and Principles of Recreation
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งตน ทางปรัช ญาปรั ช ญาและแนวความคิ ด ที่ มีต อนั น ทนาการ
ประวั ติ และพั ฒ นาการของนั น ทนาการความจํ า เป น และความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการที่ มี ต อ
การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมความหมายความมุงหมาย คุณลักษณะ ประโยชน และขอบขาย
ของนันทนาการ การศึกษาเรื่องเวลาวาง ความสําคัญและลักษณะการใชเวลาวางของมนุษย ขอบขาย
ของกิจกรรมนันทนาการ ความสัมพันธของนันทนาการกับวิชาการสาขาตาง ๆ ความเขาใจผิดทาง
นันทนาการ และปญหานันทนาการในประเทศไทย
PE

2108 การจัดการนันทนาการ
2(2-0)
Recreation Management
ศึ ก ษาหลั ก และทฤษฎี ก ารจั ด และการบริ ห ารศู น ย เ ยาวชนนั น ทนาการ
การวางโครงการเยาวชนกิจกรรมนันทนาการ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ศูนยเยาวชนหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานดานนันทนาการ อิทธิพล
ตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดและบริหารนันทนาการสถานศึกษาและชุมชน
PE

2205 การบริหารกาย
2(1-2)
Calisthenic
ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน หลักการบริหารกาย ประวัติ การพัฒนา
ประสิทธิภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย ผลของการบริหารกาย การเลือก
กิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝกสําหรับวัยตาง ๆ ไดแก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวัยสูงอายุ การทดสอบ และการตรวจสอบบุคลิกภาพ และสมรรถภาพทางกาย
PE

2206 การจัดการทางการกีฬา
2(1-2)
Sports Management
ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางการกีฬา บทบาทหนาที่ของผูจัดการทาง
การกีฬา ขั้นตอนและการดําเนินการในการจัดการทางการกีฬาทั้งในกีฬาสมัครเลนและกีฬาอาชีพ
กระบวนการดําเนินงานทางการกีฬาในระดับตาง ๆ
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PE

2207 ยิงธนู
2(1-2)
Archery
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา สถานที่ อุ ป กรณ ก ารยิ ง ธนู ฝ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต น
การบํารุงรักษาอุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบลูกธนู การติด
หัวธนู การติดขนหรือปกลูกธนู ตลอดจนการศึกษากฎ กติกา การตัดสิน
PE

2208 ดาบสากล
2(1-2)
Fencing
การฝ ก ทั ก ษะขั้ น สู ง และทั ก ษะเฉพาะอย า ง ฝ ก การต อ สู กฎ กติ ก า ระเบี ย บ
การแขงขันการฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคของดาบสากล

PE

2209 หมากรุกไทย
2(1-2)
Thai Chess
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะเทคนิคและ
กลวิธี มารยาทในการเลนหมากรุกกติกาและการจัดการแขงขันกีฬาหมากรุกไทย

PE

2210 สตรีกับกีฬา
2(1-2)
Women and Sports
ศึ ก ษาขอบข า ย วั ต ถุ ป ระสงค และบทบาทของสตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกี ฬ า
และการเข าไปมี สวนในการจัดและบริหารการจักการเกี่ยวกับกีฬา และการออกกํ าลังกายเพื่อ
สุ ข ภาพ รวมทั้ ง รู ป แบบวิ ธี ก ารออกกํ า ลั ง กาย ข อ ควรระวั ง ในการออกกํ า ลั ง กายสํ า หรั บ สตรี
การเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายสําหรับสตรี
PE

2211 หมากรุกฝรั่ง
2(1-2)
Chess
ศึกษาประวัติวิวัฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุกฝรั่ง คุณคาความสําคัญและ
หนาที่ของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก อุปกรณ และการบํารุงรักษา มารยาท
ในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการแขงขันหมากรุกฝรั่ง
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PE

2213 ตะกรอ
2(1-2)
Takraw
ศึกษาความเปนมาประโยชน จุดมุงหมายของวิชาตะกรอแตละประเภท การฝก
ทักษะเบื้องตนเทคนิคของการเลนตะกรอแตละประเภท และกติกาการแขงขันวิธีการตัดสินตะกรอ
ประเภทตาง ๆ
PE

2216 แฮนดบอล
2(1-2)
Handball
ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาแฮนดบอล การบริหารรางกายและเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การดูแลและรักษาอุปกรณ มารยาท ความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะ
เบื้องตน การเลี้ยง การยิงประตู การรับ- สงลูก การเลนทีม การรุกและการปองกันแบบตางๆ ของ
กีฬาแฮนดบอล

PE

2218 เกม
2(1-2)
Games
ศึกษาบทบาทของการเลนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม สติปญญา เทคนิคของผูนําเกม และวิธีสอน เกมแตละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ

PE

2219 ยิงปน
2(1-2)
Shooting
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิงปน ฝกทักษะการยิงปนเบื้องตน
กฎและกติกาการแขงขัน ตลอดจนการตัดสิน การสอนและการจัดการแขงขันกีฬายิงปน
PE

2220 มวยปล้ํา
Wrestling

2(1-2)
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ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียมอุปกรณ
การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูกฎกติกา ระเบียบการแขงขัน
และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได
PE

2221 จักรยาน
2(1-2)
Cycling
ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภทบุคคล
ศึกษากฎ กติกา ระเบียบวิธีการแขงขัน การใหคะแนน การตัดสิน ตลอดจนวิธีการสอน การจัดและ
ดําเนินการแขงขัน
PE

2222 กอลฟ
2(1-2)
Golf
ศึกษาประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี ทักษะ
เบื้องตน การเลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะการใชเหล็กไมแซนเวดจ
พัตเตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฎ กติกาการแขงขันตลอดจนการจัดการ

PE

2223 โบวลิ่ง
2(1-2)
Bowling
ศึ ก ษาประวั ติ เทคนิ ค กลวิ ธี และทั ก ษะของการเล น โบว ลิ่ ง การเสริ ม สร า ง
สมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาและระเบียบการแขงขันหลักการสอน
และการเป น ผู ฝ ก สอน มารยาทความปลอดภั ย ในการเล น การเป น เจ า หน า ที่ ผู ตั ด สิ น การจั ด
การแขงขัน
PE

2224 ฮอกกี้
2(1-2)
Hockey
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสงลูกและ
การรับลูกแบบตาง ๆ ศึกษาการเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบตั้งรับ วิธีการรุก กติกา
การแขงขัน การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาที่และผูตัดสิน หลักวิธีการสอนและการจัดการแขงขัน
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PE

2225 ไอคิโด
2(1-2)
Aikido
ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การเคลื่อนไหวจุดสําคัญ
ในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ กติกาการแขงขัน

PE

3107 การจัดการและการบริหารพลศึกษา
2(2-0)
Organization and Administration of Physical Education
ศึกษาปรัชญาขอบขาย และความมุงหมายของพลศึกษาในโรงเรียน ความสัมพันธ
ของวิ ช าพลศึ ก ษากั บ วิ ช าอื่ น ๆ และการศึ ก ษาทั่ ว ๆ ไป พลศึ ก ษากั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตย
พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพลศึกษา สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมืองและใน
ชนบทของประเทศ การวางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน การผลิตดัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณ
และเครื่องอํานวยความสะดวกทางพลศึกษา การจัดโปรแกรมกีฬา ปญหาการบริหารพลศึกษาในระดับ
การศึกษาตาง ๆ

PE

3110 เวชศาสตรการกีฬา
2(2-0)
Sports Medicine
ศึกษาถึงความหมาย ขอบขาย และประวัติความเปนมาของกีฬาเวชศาสตรชนิด
ของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา การปองกัน
การบาดเจ็ บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีต าง ๆ วิธีการและหลั กการบํ าบัด การบาดเจ็บ เชน การใช
ความเย็น ความรอน การใชหลัก RICE เปนตน การฝกความแข็งแรง การฝกความอดทน การใช
กายภาพบําบัดหลังการบาดเจ็บ เชนกายภาพบําบัดเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพของขอตอ กลามเนื้อ
เปนตน รวมไปถึงการศึกษาวิธีการสรางเสริมสมรรถภาพใหดีขึ้น การฟนฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อให
รางกายกลับสูสภาพปกติ
PE

3112 โภชนาศาสตรการกีฬา
Nutrition in Sports

2(2-0)
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ศึกษาถึงอาหารชนิดตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการเลนกีฬา การแปรสภาพเปน
พลังงานในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่กลามเนื้อ ประโยชนที่ไดจากอาหารชนิดตาง ๆ เมื่อเขาสู
รางกายและปริมาณอาหารชนิดตาง ๆ เพื่อเสริมสรางกําลังและความอดทน ใหแกนักกีฬาและ
บุคคลทั่วไปในการที่จะทําใหมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง
PE

3217 ยูโด
2(1-2)
Judo
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกีฬายูโด ฝกทักษะ และเทคนิค
เบื้องตน หลักการวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักในการลม และการทุมแบบ
ตาง ๆ การแขงขัน และกติกาเบื้องตน
PE

3230 เซปกตะกรอ
2(1-2)
Sepak Takraw
ศึกษาประวัติ ความเปน มา ประโยชนของวิชาตะกรอและเซป กตะกรอ การฝก
ทักษะเบื้องตน การเลนเปนทีม กฎ กติกาการเลนของกีฬาตะกรอและเซปกตะกรอ

PE

3231 ศิลปะการปองกันตัว
2(1-2)
Self Defence
ศึกษาประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการปอง
กันตัว การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝกสอนมารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลน การปฐมพยาบาล การนําไปใชในการตอสูปองกันตัว
PE

3232 กระโดดน้ํา
2(1-2)
Diving
ฝ กทั กษะและเทคนิ คเบื้ องต นเช นการลงสู น้ํ า ท านํ าไปสู ท ากระโดดการม วนตั ว
การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแขงขัน การดําเนินการแขงขัน
PE

3233 ดําน้ํา

2(1-2)
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Scuba Diving
ศึกษาประวัติ ความเปนมา ประโยชนของการดํ าน้ํา การใชแ ละการบํารุงรัก ษา
อุปกรณ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการปองกัน กฎระเบียบขอหามของการดําน้ํา การฝกทักษะใน
การดํ า น้ํ า เบื้ อ งต น และขั้ น สู ง หลั ก ฟ สิ ก ส แ ละสรี ร วิ ท ยาของการดํ า น้ํ า การคํ า นวณระยะพั ก
การศึกษาสภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักดําน้ํา การศึกษาชีวิตความเปนอยูของสัตวน้ําในทะเล
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดําน้ํา
PE

3234 สนุกเกอร
2(1-2)
Snooker
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณการเลน และเครื่องมือในการเลนสนุกเกอรแบบมาตรฐาน
ลักษณะทาทางและมารยาทในการเลน การใชอุปกรณ กฎและกติกาการนับคะแนนในการแขงขัน
ศึก ษาเกี่ยวกับทิศทางการทํ ามุ มของการกระทบของลูกในลัก ษณะตาง ๆ การแทงลูกให ห ยุด
ถอยหลัง ลูกเลี้ยว การวางสนุกและการแกสนุกในสถานการณตาง ๆ

PE

3235 ซอฟทบอล
2(1-2)
Softball
ศึกษาประวัติประโยชนของกีฬาซอฟทบอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝกทักษะและ
เทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษา
อุปกรณ มารยาท และความปลอดภัยในการเลนกีฬาซอฟทบอล
PE

3236 โมเดอรนดานซ
2(1-2)
Modern Dances
ศึกษาฝกทักษะเบื้องตน เทคนิคการเคลื่อนไหว การแสดงออกประกอบเสียง และ
จังหวะเพลง หลักและวิธีการเตนรํา การเตรียมอุปกรณ การเลือกเพลง ความหมายของเพลง การแปล
ความหมายแหงการเคลื่อนไหว ตลอดจนใหสามารถฝกผูอื่นได

52
PE

4116 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา
2(1-2)
Physical Therapy
ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมายในการนวดดวยวิธีตาง ๆ การฟนฟูดวย
วิธีนวด เพื่อชวยใหกลับสูสภาพปกติไดเร็วขึ้น

PE

4117 กีฬาและนันทนาการพื้นบาน
2(2-0)
Local Sports and Recreation
ศึกษาบทบาทและการแสดงทางการกีฬาและนันทนาการของวัฒนธรรมกลุมยอยใน
ประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา และนันทนาการพื้นบานที่มีตอสังคมทองถิ่น ลักษณะ
ของการกีฬาและนันทนาการพื้นบานการศึกษาเปรียบเทียบการกีฬา และนันทนาการพื้นบานของ
ทองถิ่นตาง ๆ อิทธิพลการกีฬาและนันทนาการพื้นบานของไทยที่มีตอการดํารงชีวิต หลักเกณฑ
และแนวโนมของการกีฬาและนันทนาการพื้นบานในปจจุบัน คานิยมของคนไทยที่มีตอกีฬา
และนันทนาการพื้นบานในปจจุบัน การสงเสริม และการอนุรักษกีฬาและนันทนาการพื้นบาน

PE

4118 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Physical Education for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของพลศึกษา การเคลื่อนไหว การจัด
โปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมเขาจังหวะ ฝก
การเล นกี ฬาไทย กี ฬ าสากล และกรีฑาสําหรั บนักเรียนประถมศึกษา ปลูก ฝงความมีน้ํ าใจเปน
นั ก กี ฬ า รู แ พ รู ช นะ เคารพความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
PE

4237 แอโรบิคดานซ
2(1-2)
Aerobic Dances
ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท
และประโยชนของแอโรบิคดานซ
รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ ลักษณะสําคัญของแอโรบิคดานซ
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ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง ๆ การคํานวณความหนักของงานใน
การประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซการประยุกตทาทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซแตละ
ประเภท การเลือกเพลง และเทคนิคตาง ๆ ของการเปนผูนําแอโรบิคดานซ
PE

4239 มวยไทย
2(1-2)
Thai Boxing
ศึ ก ษาประวั ติ ความเปน มา จุ ด มุง หมายและประโยชนข องมวยไทย ฝ ก ทั ก ษะ
เบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียมอุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่
ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูกฎกติการะเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจสามารถนําไปถายทอดได

PE

4240 เทควันโด
2(1-2)
Taekwondo
ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะการตอสูปองกันตัวเทควันโด การเคลื่อนไหว
เบื้องตน บทบัญญัติเทควันโด เทคนิคและทักษะการใชอวัยวะของรางกายในการตอสู การใชสวน
ของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนในการตอสู ทารํา การสอบเลื่อนขั้น
กติกาการแขงขันและการตัดสินกีฬาเทควันโด

PE

4243 การสัมมนาทางพลศึกษา
Seminars in Physical Education
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาทางพลศึกษา

2(2-0)

PE

4244 มวยสากล
2(1-2)
Boxing
ศึก ษาประวั ติ ความเปนมา จุด มุงหมายและประโยชน ของมวยสากล ฝ ก ทั ก ษะ
เบื้องตนของมวยสากล การชกลักษณะตาง ๆ ชั้นเชิงการชกและการปองกัน หลักการและวิธีการฝก
ความรู เ รื่ อ งกติ ก าการแข งขั นทั้ งสมั ครเล นและอาชี พ วิ ธี การตั ดสิ น ตลอดจนหลั กการบริ การ
และการจัดการแขงขัน

PE

4245 เปตอง

2(1-2)
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Pay ton
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ทั ก ษะเบื้ อ งต น ของกี ฬ าเปตอง กติ ก าการเล น
และการแขงขัน เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาที่ และการตัดสินการสรางและดัดแปลง
อุปกรณ ตลอดจนการทําสนามเปตอง
PE

4246 ยุวกาชาด
2(1-2)
Youth Red Cross
ศึกษาถึงประวัติยุวกาชาด องคการการชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบขาย
ของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบขอบังคับกาชาดกับชุมชน การบําเพ็ญประโยชนของยุวกาชาด
การฝก การเปนผูนํา การดําเนินการสอน อุปกรณการวัดผล เครื่องแบบยุวกาชาด
PE

4247 ยกน้ําหนัก
2(1-2)
Weight Lifting
ฝกทักษะการยกน้ําหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ ฝกการตอสู เทคนิค การสอนกติกา
การแขงขัน ตลอดจนระเบียบการจัดการแขงขันและดําเนินการแขงขัน

PE

4248 รักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Rugby Football
ศึกษาทักษะเบื้องตน เทคนิคการเลนทีม หลักการเลน แบบฝกตาง ๆ หนาที่
ตําแหนงในการเลน ตลอดจนกฎ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการเปนผูตัดสิน และเจาหนาที่
PE

4249 โปโลน้ํา
2(1-2)
Water Polo
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน ฝกการเลนเปนทีมเพื่อแขงขัน ศึกษา
กติกาการแขงขัน ฝกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแขงขันโปโลน้ํา
PE

4250 การชวยชีวติ และความปลอดภัยทางน้ํา
Life Saving and Aquatic Safety Education

2(1-2)

55
ศึกษาทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิคการชวยชีวิตคนตกน้ําใน
ลักษณะตาง ๆ ตลอดจนการใชอุปกรณชวยการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา การปองกัน การกอดรัด
การแกไขการกอดรัด การพาผูปวยเขาสูฝง การนําผูปวยขึ้นบนบก การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา
ผู ไ ด รั บ อุ บั ติ เ หตุ ทั ก ษะการสอน การจั ด และบริ ห ารสระว า ยน้ํ า การนํ า เอาความรู ไ ปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
PE

4251 โอลิมปกศึกษา
2(2-0)
Olympics Education
แนวความคิด หลักการ และความมุงหมายในการจัดตั้งโอลิมปกและองคกร
ทางการกี ฬ าลั ก ษณะโครงสร า งการจั ด บริ ห ารองค ก ร ขอบข า ย หน า ที่ ข ององค ก รทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เชน การบริหารงาน การวางแผน งบประมาณ การสั่งการ การสนับสนุนสงเสริมกีฬา การจัด
และควบคุมกฎ ระเบียบ กติกา การแขงขัน มาตรฐานการกีฬา ตลอดจนปฏิบัติงานตาง ๆ ในดานการ
กีฬาใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบาย

PE

4252 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขั้นความรูขนั้ สูง
2(1-2)
Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.)
ศึกษาจุดประสงคของการฝกอบรมตัวเองกับกองลูกเสือสํารองการลูกเสือสํารอง
กับเด็กชาย การสาธิตวิชาชาวคายและการประกอบการ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทบาทของผู
กํากับลูกเสือ เครื่องหมายวิชาพิเศษ ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษการฝมือ และอุปกรณในการ
ฝกอบรม การบันเทิง การเลนเกม การเลาเรื่องสั้นที่เปนคติ การลูกเสือนานาชาติ ทักษะลูกเสือ
สํ า รองตามที่ ส มั ค รใจเลื อ ก พิ ธี ก ารลู ก เสื อ -เนตรนารี สํ า รอง สิ่ ง สนั บ สนุ น กองลู ก เสื อ สํ า รอง
การดําเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางสํารวจการดําเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางสํารวจ
แผนปฏิบัติงานสวนตัว แนวฝกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวุดแบดจ
PE

4253 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูข ั้นสูง

2(1-2)

56
Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.)
ศึ ก ษาถึ ง จุ ด ประสงค ข องการฝ ก อบรมตั ว เองและกองลู ก เสื อ สามั ญ การตรวจ
การเชิญธง การสวดมนต สาธิตวิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การบันเทิงของกอง
ลูกเสือสามัญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนวการฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือสามัญ
หมูลูกเสือภาคปฏิบัติการฝกอบรมอยางมีความหมาย การติดตอกับเด็กชาย การพักแรมคืนโดยมี
อุปกรณขนาดเบา การฝกทักษะทางลูกเสือการฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การ
ลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนด การฝกอบรม กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกล
และพักแรม การทําโครงการการวางแผนกําหนดโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงานสวนตัว
แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ

PE

4254 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูขั้นสูง
2(1-2)
Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.)
ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คานิย ม
สาธิ ต อุ ป กรณ ก ารอยู ค า ยพั ก แรม บทบาทของผู กํ า กั บ กลุ ม ให คํ า ปรึ ก ษา การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น แบบของการเป น ผู นํ า การบั น เทิ ง ในกองลู ก เสื อ การทํ า งานร ว มกั บ
คณะกรรมการประจํากอง การใหการสนับสนุนกองลูกเสือ การเขารวมกับชุมชน กิจกรรมใน
กิจการลูกเสือสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณของการลูกเสือและแหลงทรัพยากร กิจกรรมในกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหมและความสัมพันธกับกองลูกเสือ เหตุการณปจจุบัน
วิ ธี ก ารของลู ก เสื อ การสํ า รวจตนเอง และพิ ธี ก ารเข า ประจํ า กอง การทํ า กํ า หนดการฝ ก อบรม
การสาธิต การประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสํารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็ม
ทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกลและพักแรมฟงธรรมเทศนา

57
โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ แผนปฏิบัติสวนตัวงานเลี้ยงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัย
เกี่ยวกับวิชาในการฝกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ
PE

4255 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรูช ั้นสูง
2(1-2)
Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.)
ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คานิยม
สาธิ ต อุ ป กรณ ก ารอยู ค า ยพั ก แรม บทบาทของผู กํ า กั บ กลุ ม ให คํ า ปรึ ก ษา การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น แบบของการเป น ผู นํ า การบั น เทิ ง ในกองลู ก เสื อ การทํ า งานร ว มกั บ
คณะกรรมการประจํากอง การใหการสนับสนุนกองลูกเสือ การเขารวมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณของการลูกเสือและแหลงทรัพยากร กิจกรรมในกิจกรรมในกิจการ
ลูกเสือวิสามัญ (งานเชือก) การหาสมาชิกใหมและความสัมพันธกับกองลูกเสือ เหตุการณปจจุบัน
วิธีการของลู ก เสื อ การสํารวจตนเอง และพิธีการเขาประจํ ากอง การทํ ากําหนดการฝ กอบรม
การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสํารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็ม
ทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วัฒนธรรมและประเพณีก ารเดินทางไกล และพักแรมฟ งธรรมเทศนา
โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ แผนปฏิบัติสวนตัว งานเลี้ยงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ
วิชาในการฝกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ

กลุมยอยที่ 2
PE 2301 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬายิมนาสติก
2(1-2)
Training and Officiating in Gymnastics
การวางกลวิ ธี ในการฝ กทั กษะ และเทคนิ คของการเล นกี ฬายิ มนาสติ ก วิ ธี การฝ ก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาในการแขงขัน การประเมิน
และแกไขจุดออนของนักกีฬาการเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและ
เทคนิคในการแขงขัน การแกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขันรวมทั้งการประเมินผล
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

2302 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Training and Officiating in Table tennis

2(1-2)

58
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน ทักษะและเทคนิคการเลนประเภท
เดี่ยวและประเภทคูของกีฬาเทเบิลเทนนิส หลักวิธีการสอนการแขงขันประเภทบุคคลและประเภท
ทีม การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแขงขัน การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬาเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคใน
การแขงขัน การจัดและดําเนินการแขงขัน กฎ กติกา การตัดสิน การจัดแบงสายและการวางมือ
การเปนเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ
ผูฝกเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

2303 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
2(1-2)
Training and Officiating in Badminton
การวางกลวิ ธี ในการฝ กทั กษะ และเทคนิ คของการเล นกี ฬาแบดมิ นตั นวิ ธี การฝ ก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬาการใชจิตวิทยาในการแขงขัน การประเมิน
และแกไขจุดออนของนักกีฬาการเตรียมและนําทีมเขาแขงขันการชี้แนะ เพื่อปรับปรุงทักษะและ
เทคนิคในการแขงขัน การแกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝกเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

PE

2304 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
2(1-2)
Training and Officiating in Swimming
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนทักษะ เทคนิค การวิเคราะหการฝก
ทักษะการวายน้ํา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การสอนและการแกไขทาทางวายน้ําทาสากล
การฝกโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การวางแผนการแขงขันและการจัดโปรแกรมการฝก
การคัดเลือกและการสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและ
แก ไขจุ ด อ อ นของนั ก กีฬ า การจัด และดํ า เนิน การแขงขัน กฎกติก า-การตัด สิน รวมทั้ง การ
ประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝกเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

PE

2305 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส
Training and Officiating in Tennis

2(1-2)

59
ศึ ก ษาบทบาทหน า ที่ ข องการเป น ผู ฝ ก สอนทั้ ง ประเภทเดี่ ย วและประเภทคู
การวิเคราะห การสังเกต การพัฒนาการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเพิ่มพูน
สภาวะทางกาย การควบคุมอาหาร และการพักผอน การวางโปรแกรมการฝกและการแขงขัน
ตลอดทั้งการดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทนนิส หลักการทางดานจิตวิทยา การปองกัน
อันตราย การจัดและดําเนินการแขงขัน กฎกติกา การเปนกรรมการ เจาหนาที่และผูตัดสิน รวมทั้ง
การประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝกเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

2306 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กรีฑา
2(1-2)
Training and Officiating in Track and Field
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอนทักษะ เทคนิค และการเลนเปนทีม
ในการแขงขันกรีฑา การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก หลักการ
คัดเลือกและการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การใชจิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและ
แกไขจุดออนของนักกีฬาเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การจัดการแขงขัน กฎกติกา
การแขงขันทั้งประเภทลูและประเภทลาน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคกรีฑา รวมทั้ง
การประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

PE

3307 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
2(1-2)
Training and Officiating in Volleyball
ศึกษาองคประกอบและบุคลิกของการเปนผูฝกสอน รูปแบบการรุกและการตั้งรับ
หลักการคัดเลือกนักกีฬา เทคนิคการฝกกีฬาวอลเลยบอล การจัดโปรแกรมการฝก การวางแผน
การฝก การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน จิตวิทยาการกีฬา การบาดเจ็บจากกีฬา โภชนาการกับ
นักกีฬา กติกาการแขงขัน ความรูทั่วไปสําหรับผูตัดสิน เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ของผูตัดสินที่ 1
และ 2 หลักเกณฑการพิจารณาการตัดสิน ปญหาในการตัดสินและขอแนะนําในการแกปญหา
หลักการจัดการแขงขัน การเปนผูควบคุมทีม การเปนเจาหนาที่และผูตัดสิน
PE

3308 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
Training and Officiating in Takraw

2(1-2)

60
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาตะกรอ วิธีการฝก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การสร า งความสมบู ร ณ ใ ห นั ก กี ฬ า การใช จิ ต วิ ท ยาในการแข ง ขั น
การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุง
ทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการ
ประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก และเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

3309 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
2(1-2)
Training and Officiating in Basketball
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ าบอสเกตบอล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาในการ
แขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะ
เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน
รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

PE

3310 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
2(1-2)
Training and Officiating in Soccer
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาฟุตบอล วิธีการฝก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การสร า งความสมบู ร ณ ใ ห นั ก กี ฬ า การใช จิ ต วิ ท ยาในการแข ง ขั น
การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อ
ปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน
รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

4311 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
Training and Officiating in Rugby Football

2(1-2)

61
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬารักบี้ฟุตบอล วิธีการฝก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การสร า งความสมบู ร ณ ใ ห นั ก กี ฬ า การใช จิ ต วิ ท ยาในการแข ง ขั น
การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการแข ง ขัน การแก ป ญ หาเฉพาะหนา หลั ก การจั ด การแข ง ขั น
รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก และเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
PE

4312 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยไทย
2(1-2)
Training and Officiating in Thai Boxing
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย วิธีการฝก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การสร า งความสมบู ร ณ ใ ห นั ก กี ฬ า การใช จิ ต วิ ท ยาในการแข ง ขั น
การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการแข ง ขัน การแก ป ญ หาเฉพาะหนา หลั ก การจั ด การแข ง ขั น
รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่ และผูบริหารงานกีฬา

PE

4313 การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยสากล
2(1-2)
Training and Officiating in Boxing
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย วิธีการฝก
หลั ก การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า การสร า งความสมบู ร ณ ใ ห นั ก กี ฬ า การใช จิ ต วิ ท ยาในการแข ง ขั น
การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุง
ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการแข ง ขั น การแก ป ญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจั ด การแข ง ขั น รวมทั้ ง
การประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

62
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคั ญของครู การพัฒนาจิ ตวิญญาณแหงความเป นครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูแ ละภูมิป ญญาท องถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา

CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสู ตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู

3(3-0)

63
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

3(3-0)

64
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน

PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน

65
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
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FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น

CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
ยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด
CI

3302 การนิเทศการศึกษา

2(2-0)
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Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน
CI

4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับขอมูลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
Telecommunications and Distance Learning

2(2-0)
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แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล
ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน

PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
Theories and Practice in Social Psychology

2(2-0)
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ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG 3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน
EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
Principles of Educational Administration

2(2-0)
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ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริ มสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสรา งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร

EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
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EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
การจัดการอนุ บาลไทย หน วยงานที่จัด ลักษณะการดําเนิ นงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย

2(2-0)
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Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4619 วิธีสอนพลศึกษา 1
2(1-2)
Methods of Teaching Physical Education 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรพลศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 การวิเคราะห
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่น
ให เ หมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบต า ง ๆ ทั ก ษะการผลิ ต และการใช สื่ อ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4620 วิธีสอนพลศึกษา 2
2(1-2)
Methods of Teaching Physical Education 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรพลศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4801 การทดลองสอน 1
Teaching Practice 1

1(60)

73
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับ
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การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป
หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

