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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาพลศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
คณะ  ศึกษาศาสตร์  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร …………………………………………. 
 ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Physical Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
 ภาษาไทย  
         ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา) 
  ชื่อย่อ ศษ.บ. (พลศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ   
  ชื่อเต็ม Bachelor of Education  (Physical Education) 
  ชื่อย่อ B.Ed. (Physical Education) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 138 หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี              
สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

มคอ. 2 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
      6.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     
                 6.1.2 ก าหนดการเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      6.2.1 สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบหลักสูตรจากในการประชุม 
              ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
      6.2.2 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติในการประชุม  
                         ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2565  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ครูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ 
 8.2 นักวิชาการพลศึกษา 
 8.3 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา 
 8.4 เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 8.5 ผู้น าด้านพลศึกษา กีฬา และกิจกรรมทางกายประจ าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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  9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 3-4099-00984-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลัง   
        กายและการกีฬา  
ศษ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2562 
 

2547 
2528 

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 3-4499-00332-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการศึกษา) 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลัง   
        กายและการกีฬา 
ศษ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
 

2547 
2528 

3 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย   

ลีพรหมมา 

3-4001-01337-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

ศศ.ด. มวยไทยศึกษา 
ศษ.ม. พลศึกษา 
ค.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม               

2557 
2546 
2530 

4 ผศ. ค าพาง  ศรีท้าวปากดี 3-4403-00853-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

กศ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2535 

5 ผศ.สุชิลา   สวัสด ี 3-4499-00296-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการศึกษา) 

ศษ.ม. การวัดและ 
        ประเมินผลการศึกษา 
กศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
 

2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
           จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความสามารถในการด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเช่นในปัจจุบันได้นั้น การให้การศึกษาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ และในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 
การเป็นผู้ตัดสินกีฬา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล กระทบต่อการเรียนรู้
ในศษตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ประกอบกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อม
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาประเทศ โดยมีหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญคือ ยึดหลัก “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตลอดจนการหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 สามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทที่เน้นการศึกษาเฉพาะด้าน พลศึกษา 
กีฬา และสุขภาพ โดยยึดหลักปรัชญา “พลศึกษา และกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” และมีพันธกิจส าคัญด้าน
หนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เพ่ือตอบสนอง ปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ สถานการณ์ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            
วิทยาเขตมหาสารคาม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนในวิชาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
           กระแสทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเกิดผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นพลวัต และข้ามวัฒนธรรม การก้าวเข้าสู่โลกของสังคมดิจิทัลและสังคมการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท าให้ในปัจจุบันการพัฒนาการศึกษา จึงต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาคน สังคม
และวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการด้วยกัน เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี                
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประกอบกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในลักษณะของ 
1) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 2) พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่
เหมาะสมกับแต่ละวัย สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 3) การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่
ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 4) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยใช้ศาสตร์ด้านพล
ศึกษา และกีฬา ในการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย  
  นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพครู ได้แก่ คุรุสภา ได้ออกมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เชิงสมรรถนะ ทดแทนข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 
2561 ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย การปฏิบัติหน้าที่ครู การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ท าให้การออกแบบหลักสูตรผลิตครูจึงต้องค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดรับ
กับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 นี้ด้วย 
  ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จึงมีความจ าเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพสอดรับกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม คนในชาติ เพ่ือน าไปสู่การที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ตาม
นโยบาย กลยุทธ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและของชาติ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
        จากกระแสสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ 2561 มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งต้องปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
        ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ที่มีภาระหน้าที่
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ทางพลศึกษา ตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา             
โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริม
สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการ กีฬา                   
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 
         พันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา  
กีฬา และสุขภาพมุ่งในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา และสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
     13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
     13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่ งมีรายวิชา                           
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย เป็นรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย  
     13.1.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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 13.2 การบริหารจัดการ 
     มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะ เกี่ยวกับการน ารายวิชาที่เกี่ยวข้องของคณะอ่ืนมาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร รวมถึงการวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

        พลศึกษาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา   
 1.2 ความส าคัญ 
       ด้วยเหตุ คุณภาพชีวิต คือ ตัววัดมาตรฐานการด ารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมของมนุษย์                 
ตามสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จึงอนุมานได้ว่าประเทศใดที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศนั้นเป็นประเทศท่ีเปี่ยมไปด้วยความอุดมสุข คุณภาพชีวิตที่ดีมีปัจจัยพ้ืนฐานคือร่างกาย
และจิตใจ เป็นส าคัญ ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืนนั้น การ
วางรากฐานทางด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การมีอนามัยที่ดี การรู้รักษาอารมณ์และจิตใจให้ร่าเริง
แจ่มใสจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 

พลศึกษา เป็นศาสตร์ที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม และกีฬาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ ด้วยความส าคัญดังกล่าวศาสตร์ทางพลศึกษา 
จึงได้ถูกบรรจุไว้ในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ           
การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งนี้ศาสตร์ทางพล
ศึกษายังสามารถขัดเกลาและพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นก าลังของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                
มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง สามารถสร้างให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติได้ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านพลศึกษา กีฬา และ
สุขภาพ ที่มีปรัชญา “พลศึกษา และกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” จึงถือเป็นหน่วยงานส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรของชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นวิทยาเขตหนึ่งใน 
17 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีบทบาทในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพครู 
สาขาพลศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้สอนพลศึกษา การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการเป็นผู้ตัดสิน
กีฬาอย่างมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1.3.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  

1.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครู
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
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   1.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพพล
ศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.3.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์               
มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพพล
ศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน 

1.3.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  และเชี่ยวชาญกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกัน   

1.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ              
รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มีแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การพัฒนาปรับปรุง   
   หลักสูตรและการสอนที่    
   เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ประเมินและติดตามการ  
      ใช้หลักสูตรจากผู้ใช้   
      หลักสูตรองค์กรวิชาชีพ 
 

1.1.1 รายงานการประเมินหลักสูตร 
1.1.2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของ 
        บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ             
        ของหลักสูตร 
1.1.3 รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
        ความต้องการของตลาดแรงงาน 
1.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
        การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
         (มคอ.7) 
1.1.5 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.2  ก าหนดสมรรถนะและผล   
      การเรียนรู้ของนักศึกษา    
      รายป ี
 

1.2.1 รายงานผลสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละปี 
        ตามผลการเรียนรู้รายปี 
1.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพตาม    
        สมรรถนะรายปี 

1.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
     เป็นไปตามมาตรฐาน    
     วชิาชีพและมาตรฐาน    
     คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์    
     และสาขาศึกษาศาสตร์ 

1.3.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
        สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
        (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.3.2 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร( มคอ. 2) 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
2. การพัฒนาด้านอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 พัฒนาอาจารย์ในด้าน          
      การสอนที่เน้นผลการ 
      เรียนรู้เป็นฐาน 

2.1.1 รายงานผลการนิเทศการสอนที่เน้น              
        ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
2.1.2 รายงานการประเมินการสอนที่เน้น            
        ผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
2.1.3 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
        อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า 
        หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
        หลักสูตร 

2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ 
     การพัฒนาทางวิชาการ 
     และ/หรือวิชาชีพ 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ปีละ 1 ครั้ง 

3. การพัฒนาด้านนักศึกษา 3.1 จัดให้มีการปฏิบัติ 
     การสอนในสถานศึกษา    
     ในรูปปฏิบัติการวิชาชีพ      
     ระหว่างเรียนตั้งแต่ปี 1-3       
     และในสาขาวิชาเฉพาะ  
     เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 

3.1.1 คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีมี  
        คุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด 
3.1.3 รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ   
        ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 

3.2 โครงการพัฒนา  
     คุณลักษณะทางวิชาชีพ    
     ครูตลอดหลักสูตร 
 

 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนา 
        คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
3.2.2 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ  
        ทางวิชาชีพครู 
3.2.3 การประเมินและติดตามผลการพัฒนา 
        คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
3.2.4 สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณลักษณะ    
        ทางวิชาชีพครูตลอดหลักสูตร 

4. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย 4.1 โครงการประชุมวิชาการ 
     นานาชาติ มหาวิทยาลัย 
     การกีฬาแห่งชาติ 

สรุปรายงานผลโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

4.2 สนับสนุนให้อาจารย์และ 
     นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน  
     การท าวิจัยและตีพิมพ์  
     เผยแพร่ 

รายงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

        ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
คือ ภาคต้นและภาคปลาย ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยภาคฤดู 
ร้อนมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
        ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคต้น  มิถุนายน – กันยายน 
  ภาคปลาย  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม  
  หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

     2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
     2.2.4 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

                  นักศึกษาแรกเข้าอาจพบปัญหา ดังต่อไปนี้ 
                  2.3.1 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย 
                  2.3.2 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษา และเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย 
   2.3.3 ความแตกต่างด้านสมรรถนภาพทางกายของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

      2.4.1 จัดปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการเรียนวิชาชีพครู  
                2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาชีพครูที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็น
ครูแก่นักศึกษา เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                2.4.3 จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือขยายความคิด
ความเข้าใจในปัญหาวิชาชีพครู 
                2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา และเทคโนโลยีแก่นักศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

                ปีการศึกษา 
ชั้นป ี

จ านวนนักศึกษา (คน) 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 90 90 90 90 90 
2 - 90 90 90 90 
3 - - 90 90 90 
4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 
                1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินรายได้ (หักคงคลังและ
บริหารส่วนกลางแล้ว) 

1,046,520 2,093,040 3,139,560 4,186,080 4,186,080 

งบประมาณ 171,000 342,000 513,000 684,000 684,000 

รวม 1,217,520 2,435,040 3,652,560 4,870,080 4,870,080 

                2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน (25%) 304,380 608,760 913,140 1,217,520 1,217,520 

ค่าใช้สอย (30%) 365,256 730,512 1,095,768 1,461,024 1,461,024 

ค่าวัสดุ (20%) 243,504 487,008 730,512 974,016 974,016 

ค่าสาธารณูปโภค (5%) 60,876 121,752 182,628 243,504 243,504 

รวม (1) (80%) 974,016 1,948,032 2,922,048 3,896,064 3,896,064 

2. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ (20%) 243,504 487,008 730,512 974,016 974,016 
รวม (2) (20%) 243,504 487,008 730,512 974,016 974,016 
รวม (1) + (2) 1,217,520 2,435,040 3,652,560 4,870,080 4,870,080 

                3) ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
จ านวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ)  …… 
      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อ 32 ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา  
         3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ก าหนดให้เรียน 138        หน่วยกิต 
         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
                1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต 
                    1.1) กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
                          1.1.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 6  หน่วยกิต 
                          1.1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
                    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ก าหนดให้เรียน     6  หน่วยกิต 
                          1.2.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน      3  หน่วยกิต 
                          1.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
                    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ก าหนดให้เรียน      6  หน่วยกิต 
                          1.3.1) วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน      3  หน่วยกิต 
                          1.3.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
                    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ก าหนดให้เรียน 9  หน่วยกิต 
                           โดยเลอืกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ก าหนดให้เรียน           102 หน่วยกิต 
                    2.1) วิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน 36      หน่วยกิต 
                          2.1.1) รายวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน     24      หน่วยกิต 
                          2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก าหนดให้เรียน     12      หน่วยกิต 
                    2.2) วิชาเอก ก าหนดให้เรียน          66     หน่วยกิต 
                          2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน           40     หน่วยกิต 
                          2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก ก าหนดให้เรียน           26 หน่วยกิต 
                                  2.2.2.1) ปฏิบัติเลือก ไม่น้อยกว่า 24     หน่วยกิต 
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           3.1.3  รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ก าหนดให้เรียน           30   หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษา                           
บังคับ  ก าหนดให้เรียน  6       หน่วยกิต 

                                                              หนว่ยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
เลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
มศ 042014 วาทการ   3(2-2-5) 
มศ 042015 การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
มศ 043016 การเขียน   3(2-2-5) 
ภาษาต่างประเทศ 
มศ 051058 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา   3(2-2-5) 
มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน   3(2-2-5) 
มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   3(2-2-5) 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
มศ 072013 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
บังคับ  ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต 
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย      3(3-0-6) 
เลือก   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
มศ 012006 ความงดงามของชีวิต   3(3-0-6) 

                                            (1) ทักษะและการสอนกีฬา  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

       (1.1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทบุคคล   
                                                    (1.2) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภททีม        
                                                    (1.3) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทกีฬาไทย  
                                                    (1.4) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทเพ่ือสังคม  
                                            (2) การตัดสินกีฬา ไม่น้อยกว่า          8      หน่วยกิต 
                                            (3) กลวิธีการฝึกกีฬา ไม่น้อยกว่า          4      หน่วยกิต 
                                  2.2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม  ไม่น้อยกว่า          2      หน่วยกิต 
                3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6      หน่วยกิต 
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มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้   3(3-0-6) 
มศ 012009 การออกแบบชีวิต            3(3-0-6) 
มศ 022007  มนุษย์กับความตาย   3(3-0-6) 
มศ 121003  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
บังคับ  ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง   3(3-0-6) 
เลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   3(3-0-6) 
สศ 022003 ละครกับชีวิต   3(3-0-6) 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 
สศ 021005 ภูมิปัญญาและวิถีไทย   3(3-0-6) 
สศ 022006 พลวัตทางสังคม    3(3-0-6) 
สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย   3(3-0-6) 
สศ 022008 กีฬากับสังคม   3(3-0-6) 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา   3(3-0-6) 
สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
สศ 041001 กฎหมายเพื่อการด ารงตน   3(3-0-6) 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้   3(3-0-6) 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด   3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9     หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ    3(3-0-6)  

1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต   3(3-0-6) 
วท 061004 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม   3(2-2-5) 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         ก าหนดให้เรียน          102      หน่วยกิต 
2.1) วิชาชีพครู                                          ก าหนดให้เรียน            36      หน่วยกิต 

                 2.1.1) รายวิชาชีพครู                            ก าหนดให้เรียน            24      หน่วยกิต 
กศ 001004  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) 
กศ 011017  ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู   2(1-2-3) 
กศ 012018  ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู    3(2-2-5) 
กศ 022028  การพัฒนาหลักสูตร                     2(1-2-3)  
กศ 023029  วิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
กศ 032009  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                    3(2-2-5) 
กศ 043018  การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้                                        3(2-2-5) 
กศ 044019  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
กศ 051013  จิตวิทยาส าหรับครู                                               3(2-2-5) 
                 2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา          ก าหนดให้เรียน           12      หน่วยกิต 
กศ 021034  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
กศ 021035  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
กศ 021036  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
กศ 021037  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(360) 
 2.2) วิชาเอก        ก าหนดให้เรียน 66  หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ    ก าหนดให้เรียน 40  หน่วยกิต  
พล 003045  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
พล 004046  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา       2(1-2-3) 
พล 011153  พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา                     2(2-0-4) 
พล 011154  การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา             2(1-2-3) 
พล 012155  การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน                                             2(1-2-3) 
พล 012156  การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา      2(1-2-3) 
พล 013134  การจัดการแข่งขันกีฬา             2(1-2-3) 
พล 013146  การวัดและประเมินผลพลศึกษา            2(1-2-3) 
พล 013147  การจัดการเรียนรู้พลศึกษา            3(2-2-5) 
พล 013159  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา    2(1-2-3) 
พล 072128  ลูกเสือและยุวกาชาด                                                                   2(1-2-3) 
สข 001015  กายวิภาคและสรีรวิทยา      3(3-0-6) 
สข 011058  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                               3(2-2-5) 
สข 012091  เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว             3(3-0-6) 
สข 013081  โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน           3(2-2-5) 
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สข 013084  การควบคุมและการป้องกันโรค                                                              2(2-0-4) 
สข 023012  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                                3(2-2-5) 

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก                             ก าหนดให้เรียน           26     หน่วยกิต 
                     2.2.2.1) ปฏิบัติเลือก                       ไม่น้อยกว่า                 24      หนว่ยกิต   
                         (1) ทักษะและการสอนกีฬา      ไม่น้อยกว่า                 12      หนว่ยกิต 

ให้เลือกเรียนกลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต โดยหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
             ให้เลือกทักษะและการสอนกีฬาที่ไม่ซ้ ากับชนิดกีฬาที่เลือกใน ข้อ 2.2.2.2 
               (1.1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทบุคคล  
พล 032424  ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา         2(1-2-3) 
พล 032425  ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ   2(1-2-3) 
พล 032426  ทักษะและการสอนกีฬาคูราช   2(1-2-3) 
พล 032427  ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน    2(1-2-3) 
พล 032428  ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส  2(1-2-3) 
พล 032430  ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด   2(1-2-3) 
พล 032431  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส   2(1-2-3) 
พล 032432  ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส        2(1-2-3) 
พล 032433  ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน               2(1-2-3) 
พล 032434  ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต   2(1-2-3) 
พล 032436  ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ   2(1-2-3) 
พล 032438  ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า   2(1-2-3) 
พล 032439  ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
พล 032440  ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก   2(1-2-3) 
พล 032441  ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู   2(1-2-3) 
พล 032442  ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน   2(1-2-3) 
พล 032443  ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก        2(1-2-3) 
พล 032444  ทักษะและการสอนกีฬายูโด          2(1-2-3) 
พล 032446  ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า         2(1-2-3) 
พล 032447  ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ         2(1-2-3) 
พล 032448  ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล              2(1-2-3) 
พล 032450  ทักษะและการสอนคาราเต้-โด   2(1-2-3) 
พล 052369  ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า          2(1-2-3) 
พล 052370  ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา          2(1-2-3) 
พล 052372  ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล         2(1-2-3) 
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               (1.2) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภททีม  
พล 042171  ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล           2(1-2-3) 
พล 042174  ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล   2(1-2-3) 
พล 042175  ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล        2(1-2-3) 
พล 042176  ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล   2(1-2-3) 
พล 042177  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล         2(1-2-3) 
พล 042178  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล         2(1-2-3) 
พล 042179  ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล  2(1-2-3) 
พล 042180  ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย   2(1-2-3) 
พล 042181  ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล        2(1-2-3) 
พล 042182  ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  2(1-2-3) 
พล 042183  ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้   2(1-2-3) 
พล 042184  ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม         2(1-2-3) 
พล 042185  ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล   2(1-2-3) 
พล 042186  ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด  2(1-2-3) 
               (1.3) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทกีฬาไทย  
พล 032429  ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย   2(1-2-3) 
พล 032437  ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย         2(1-2-3) 
พล 042172  ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ        2(1-2-3) 
พล 052368  ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง        2(1-2-3) 
พล 052371  ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย        2(1-2-3) 
               (1.4) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทเพ่ือสังคม  
พล 032435  ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง   2(1-2-3) 
พล 032445  ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ   2(1-2-3) 
พล 032449  ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์   2(1-2-3) 
พล 042170  ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้                                                      2(1-2-3) 
พล 052373  ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ)   2(1-2-3) 
พล 052374  ทักษะและการสอนลีลาศเพ่ือสุขภาพ        2(1-2-3) 
พล 072136  ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี  2(1-2-3) 
พล 072137  ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย  2(1-2-3) 
พล 072138  ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน  2(1-2-3) 
พล 072139  ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ   2(1-2-3) 
พล 072140  ทักษะและการสอนเกมและเกมน า   2(1-2-3) 
พล 072141  ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว  2(1-2-3) 
พล 072143  ทักษะและการสอนการช่วยชีวิตทางน้ า   2(1-2-3) 
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                         (2) การตัดสินกีฬา                 ไม่น้อยกว่า                 8       หนว่ยกิต 
พล 033451  การตัดสินกีฬากรีฑา           2(1-2-3) 
พล 033452  การตัดสินกีฬากอล์ฟ           2(1-2-3) 
พล 033453  การตัดสินกีฬาคูราช            2(1-2-3) 
พล 033454  การตัดสินกีฬาจักรยาน            2(1-2-3) 
พล 033455  การตัดสินกีฬาดาบไทย           2(1-2-3) 
พล 033456  การตัดสินกีฬาเทควันโด            2(1-2-3) 
พล 033457  การตัดสินกีฬาเทนนิส           2(1-2-3) 
พล 033458  การตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส          2(1-2-3) 
พล 033459  การตัดสินกีฬาแบดมินตัน           2(1-2-3) 
พล 033460  การตัดสินกีฬาปันจักสีลัต           2(1-2-3) 
พล 033461  การตัดสินกีฬาฟันดาบ            2(1-2-3) 
พล 033462  การตัดสินกีฬามวยไทย           2(1-2-3) 
พล 033463  การตัดสินกีฬามวยปล้ า            2(1-2-3) 
พล 033464  การตัดสินกีฬามวยสากล           2(1-2-3) 
พล 033465  การตัดสินกีฬายกน้ าหนัก           2(1-2-3) 
พล 033466  การตัดสินกีฬายิงธนู            2(1-2-3) 
พล 033467  การตัดสินกีฬายิงปืน           2(1-2-3) 
พล 033468  การตัดสินกีฬายิมนาสติก           2(1-2-3) 
พล 033469  การตัดสินกีฬายูโด            2(1-2-3) 
พล 033470  การตัดสินกีฬาลีลาศ           2(1-2-3) 
พล 033471  การตัดสินกีฬาว่ายน้ า           2(1-2-3) 
พล 033472  การตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธ         2(1-2-3) 
พล 033473  การตัดสินกีฬาวู้ดบอล           2(1-2-3) 
พล 033474  การตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ์          2(1-2-3) 
พล 043187  การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ           2(1-2-3) 
พล 043189  การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล           2(1-2-3) 
พล 043190  การตัดสินกีฬาฟุตซอล           2(1-2-3) 
พล 043191  การตัดสินกีฬาฟุตบอล           2(1-2-3) 
พล 043192  การตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล           2(1-2-3) 
พล 043193  การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล          2(1-2-3) 
พล 043194  การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด        2(1-2-3) 
พล 043195  การตัดสินกีฬาฮอกก้ี           2(1-2-3) 
พล 043196  การตัดสินกีฬาฮอกก้ีในร่ม           2(1-2-3) 
พล 043197  การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล           2(1-2-3) 
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พล 043210  การตัดสินกีฬากาบัดดี้           2(1-2-3) 
พล 053375  การตัดสินกีฬากระบี่กระบอง         2(1-2-3) 
                         (3) กลวิธีการฝึกกีฬา             ไม่น้อยกว่า                 4        หนว่ยกิต 
พล 034475  กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา           2(1-2-3) 
พล 034476  กลวิธีการฝึกกีฬากอล์ฟ           2(1-2-3) 
พล 034477  กลวิธีการฝึกกีฬาคูราช           2(1-2-3) 
พล 034478  กลวิธีการฝึกกีฬาจักรยาน           2(1-2-3) 
พล 034479  กลวิธีการฝึกกีฬาดาบไทย           2(1-2-3) 
พล 034480  กลวิธีการฝึกกีฬาเทควันโด           2(1-2-3) 
พล 034481  กลวิธีการฝึกกีฬาเทนนิส           2(1-2-3) 
พล 034482  กลวิธีการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส         2(1-2-3) 
พล 034483  กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมินตัน          2(1-2-3) 
พล 034484  กลวิธีการฝึกกีฬาปันจักสีลัต          2(1-2-3) 
พล 034485  กลวิธีการฝึกกีฬาฟันดาบ           2(1-2-3) 
พล 034486  กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย           2(1-2-3) 
พล 034487  กลวิธีการฝึกกีฬามวยปล้ า           2(1-2-3) 
พล 034488  กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล           2(1-2-3) 
พล 034489  กลวิธีการฝึกกีฬายกน้ าหนัก          2(1-2-3) 
พล 034490  กลวิธีการฝึกกีฬายิงธนู           2(1-2-3) 
พล 034491  กลวิธีการฝึกกีฬายิงปืน           2(1-2-3) 
พล 034492  กลวิธีการฝึกกีฬายิมนาสติก          2(1-2-3) 
พล 034493  กลวิธีการฝึกกีฬายูโด           2(1-2-3) 
พล 034494  กลวิธีการฝึกกีฬาลีลาศ           2(1-2-3) 
พล 034495  กลวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ า           2(1-2-3) 
พล 034496  กลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ         2(1-2-3) 
พล 034497  กลวิธีการฝึกกีฬาวู๊ดบอล           2(1-2-3) 
พล 034498  กลวิธีการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์         2(1-2-3) 
พล 044198  กลวิธีการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ          2(1-2-3) 
พล 044200  กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล         2(1-2-3) 
พล 044201  กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล           2(1-2-3) 
พล 044202  กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล           2(1-2-3) 
พล 044203  กลวิธีการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล         2(1-2-3) 
พล 044204  กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล         2(1-2-3) 
พล 044205  กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด        2(1-2-3) 
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พล 044206  กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้           2(1-2-3) 
พล 044207  กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ในร่ม          2(1-2-3) 
พล 044208  กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล          2(1-2-3) 
พล 044211  กลวิธีการฝึกกาบัดดี ้           2(1-2-3) 
พล 054376  กลวิธีการฝึกกระบี่กระบอง           2(1-2-3) 
                    2.2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม       ไม่น้อยกว่า                 2        หน่วยกิต 

กรณีท่ีเลือกทักษะกีฬาให้เลือกที่ไม่ซ้ ากับชนิดกีฬาที่เลือกใน ข้อ 2.2.2.1 
พล 012157  โอลิมปิกศึกษา            2(2-0-4) 
พล 012158  พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ        2(1-2-3) 
พล 032385  ทักษะกีฬากรีฑา            1(0-2-1) 
พล 032386  ทักษะกีฬากอล์ฟ            1(0-2-1) 
พล 032387  ทักษะกีฬาขี่ม้า            1(0-2-1) 
พล 032388  ทักษะกีฬาคูราช            1(0-2-1) 
พล 032389  ทักษะกีฬาจักรยาน             1(0-2-1) 
พล 032390  ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส            1(0-2-1) 
พล 032391  ทักษะกีฬาซูโม            1(0-2-1) 
พล 032392  ทักษะกีฬาดาบไทย            1(0-2-1) 
พล 032393  ทักษะกีฬาเทควันโด            1(0-2-1) 
พล 032394  ทักษะกีฬาเทนนิส            1(0-2-1) 
พล 032395  ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส            1(0-2-1) 
พล 032396  ทักษะกีฬาแบดมินตัน           1(0-2-1) 
พล 032397  ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง            1(0-2-1) 
พล 032398  ทักษะกีฬาปันจักสีลัต           1(0-2-1) 
พล 032399  ทักษะกีฬาเปตอง            1(0-2-1) 
พล 032400  ทักษะกีฬาฟันดาบ             1(0-2-1) 
พล 032401  ทักษะกีฬามวยไทย            1(0-2-1) 
พล 032402  ทักษะกีฬามวยปล้ า            1(0-2-1) 
พล 032403  ทักษะกีฬามวยสากล           1(0-2-1) 
พล 032404  ทักษะกีฬายกน้ าหนัก           1(0-2-1) 
พล 032405  ทักษะกีฬายิงธนู            1(0-2-1) 
พล 032406  ทักษะกีฬายิงปืน            1(0-2-1) 
พล 032407  ทักษะกีฬายิมนาสติก           1(0-2-1) 
พล 032408  ทักษะกีฬายูโด            1(0-2-1) 
พล 032409  ทักษะกีฬายูยิตสู            1(0-2-1) 
พล 032410  ทักษะกีฬาเรือแคนู            1(0-2-1) 
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พล 032411  ทักษะกีฬาเรือใบ             1(0-2-1) 
พล 032412  ทักษะกีฬาโรลเลอร์สกี            1(0-2-1) 
พล 032413  ทักษะกีฬาลอนโบวล์ส            1(0-2-1) 
พล 032414  ทักษะกีฬาลีลาศ            1(0-2-1) 
พล 032415  ทักษะกีฬาว่ายน้ า            1(0-2-1) 
พล 032416  ทักษะกีฬาวินด์เซิร์ฟ            1(0-2-1) 
พล 032417  ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ           1(0-2-1) 
พล 032418  ทักษะกีฬาวู้ดบอล            1(0-2-1) 
พล 032419  ทักษะกีฬาสควอช            1(0-2-1) 
พล 032420  ทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด         1(0-2-1) 
พล 032421  ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต           1(0-2-1) 
พล 032422  ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์           1(0-2-1) 
พล 032423  ทักษะคาราเต้-โด            1(0-2-1) 
พล 042147  ทักษะกีฬากาบัดดี้            1(0-2-1) 
พล 042148  ทักษะกีฬาเกทบอล            1(0-2-1) 
พล 042149  ทักษะกีฬาคริกเก็ต            1(0-2-1) 
พล 042150  ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล           1(0-2-1) 
พล 042151  ทักษะกีฬาแชร์บอล            1(0-2-1) 
พล 042152  ทักษะกีฬาซอฟท์บอล           1(0-2-1) 
พล 042153  ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ           1(0-2-1) 
พล 042155  ทักษะกีฬาเนตบอล            1(0-2-1) 
พล 042156  ทักษะกีฬาบาสเกตบอล           1(0-2-1) 
พล 042157  ทักษะกีฬาเบสบอล            1(0-2-1) 
พล 042158  ทักษะกีฬาโปโลน้ า            1(0-2-1) 
พล 042159  ทักษะกีฬาฟลอร์บอล           1(0-2-1) 
พล 042160  ทักษะกีฬาฟุตซอล            1(0-2-1) 
พล 042161  ทักษะกีฬาฟุตบอล            1(0-2-1) 
พล 042162  ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล           1(0-2-1) 
พล 042163  ทักษะกีฬาเรือพาย             1(0-2-1) 
พล 042164  ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล            1(0-2-1) 
พล 042165  ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด          1(0-2-1) 
พล 042166  ทักษะกีฬาฮอกกี้            1(0-2-1) 
พล 042167  ทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม           1(0-2-1) 
พล 042168  ทักษะกีฬาแฮนด์บอล           1(0-2-1) 
พล 042169  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด         1(0-2-1) 
พล 052353  ทักษะกีฬากระบี่กระบอง           1(0-2-1) 
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พล 052354  ทักษะกีฬาจานร่อน            1(0-2-1) 
พล 052355  ทักษะกีฬาดาร์ท            1(0-2-1) 
พล 052356  ทักษะกีฬาด าน้ า            1(0-2-1) 
พล 052357  ทักษะกีฬาโต้คลื่น            1(0-2-1) 
พล 052358  ทักษะกีฬาไตรกีฬา            1(0-2-1) 
พล 052359  ทักษะกีฬาบริดจ์            1(0-2-1) 
พล 052360  ทักษะกีฬาปัญจกีฬา                   1(0-2-1) 
พล 052361  ทักษะกีฬาปีนหน้าผา           1(0-2-1) 
พล 052362  ทักษะกีฬาเพาะกาย            1(0-2-1) 
พล 052366  ทักษะกีฬาร่มบิน             1(0-2-1) 
พล 052367  ทักษะกีฬาหมากกระดาน           1(0-2-1) 
พล 072131  กายบริหารประกอบดนตรี           1(0-2-1) 
พล 072132  การละเล่นพ้ืนเมืองของไทย          1(0-2-1) 
พล 072133  กิจกรรมประกอบจังหวะ           1(0-2-1) 
พล 072134  เกมและเกมน า            1(0-2-1) 
พล 072135  ศิลปะการป้องกันตัว           1(0-2-1) 
พล 073129  ค่ายพักแรม          2(1-2-3) 
พล 084051  การสัมมนาทางพลศึกษา        2(1-2-3) 
วท 083327  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย                       2(1-2-3) 
สข 003018  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษา 1      2(1-2-3) 
สข 011056  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(3-0-6) 
สข 011076  การรู้เท่าทันยาและสารเสพติด                               2(2-0-4) 
สข 012078  โภชนาการกับสุขภาพ                                3(2-2-5) 
สข 012080  สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      3(3-0-6) 
สข 013082  การส่งเสริมสุขภาพจิต                                2(1-2-3) 
สข 013083  ทักษะทางอารมณ์และสังคมเพ่ือสุขภาพ      2(1-2-3) 
สข 043002  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา    2(1-2-3) 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า     6      หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
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ความหมายรหัสวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร 
 

1. ความหมายของรหัสวิชา 
 

 รหัสวิชาในหลักสูตรใช้ระบบตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

  
 
 

ล าดับที่ของรายวิชาในหมู่วิชา 
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่ควรจัดให้เรียน 
รหัสแสดงหมู่วิชา (ดูตารางหมวดวิชาและหมู่วิชา)         
รหัสตัวอักษรแสดงหมวดวิชา (ดูตารางหมวดวิชา) 

 

2. หมวดวิชาและรหัสตัวอักษร 

    ตารางหมวดวิชา  
หมวดวิชา รหัสตัวอักษร 

การศึกษา 
นันทนาการ 
พลศึกษา และกีฬา  
มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สุขศึกษา 
สังคมศาสตร์ 

กศ 
นก 
พล 
มศ 
วท 
สข 
สศ 

ED 
RC 
PE 
HU 
SC 
HE 
SO  

  

 ในแต่ละหมวดวิชาแบ่งออกเป็นหมู่วิชาต่างๆ และในแต่ละหมู่วิชาประกอบด้วยรายวิชาที่มีลักษณะ
เนื้อหาอยู่ในหมู่วิชานั้นๆ ดังตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 

รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 
กศ 

กศ 00 
กศ 01 
กศ 02 
กศ 03 
กศ 04 
กศ 05 
กศ 06 
กศ 07 
กศ 08 
กศ 09 

หมวดวิชาการศึกษา 
     หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาการศึกษาได้ 
     หมู่วิชาหลักการศึกษา 
     หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
     หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
     หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
     หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
     หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
     หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
     ------------------- ฯลฯ ------------------- 

 พล  08  2 001 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 

นก 
นก 00 
นก 01 
นก 02 
นก 03 
นก 04 
นก 05 
นก 06 
นก 07 
นก 08 
นก 09 
นก 10 

หมวดวิชานันทนาการ 
  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชานันทนาการได้ 

    หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ 
    หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ 
    หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการและการท่องเที่ยว 
    หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว 
    หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการ 
    หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 
    หมู่วิชาทฤษฎีกีฬาและนันทนาการ 
    หมู่วิชากิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
    หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกีฬาและนันทนาการ 
    ------------------- ฯลฯ ------------------- 

พล 
พล 00 
พล 01 
พล 02 
พล 03 
พล 04 
พล 05 
พล 06 
พล 07 
พล 08 
พล 09 

หมวดวิชาพลศึกษา และกีฬา  
      หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาพลศึกษาฯ ได้ 
      หมู่วิชาทฤษฎีพลศึกษา 
      หมู่วิชาทฤษฎีนันทนาการ 
      หมู่วิชากีฬาประเภทบุคคล 
      หมู่วิชากีฬาประเภททีม 
      หมู่วิชากีฬาทั่วไป 
      หมู่วิชากีฬาส าหรับคนพิการ 
      หมู่วิชากิจกรรมนันทนาการ 
      หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ------------------- ฯลฯ ------------------- 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 

มศ 
มศ 00 
มศ 01 
มศ 02 
มศ 03 
มศ 04 
มศ 05 
มศ 06 
มศ 07 
มศ 08 
มศ 09 
มศ 10 
มศ 11 
มศ 12 
มศ 13 
มศ 14 
มศ 15 
มศ 16 
มศ 17 
มศ 18 
มศ 19 
มศ 20 
มศ 21 
มศ 22 
มศ 23 

หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
      หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ได้ 
      หมู่วิชาปรัชญา 
      หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
      หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
      หมู่วิชาภาษาไทย 
      หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
      หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
      หมู่วิชาภาษาจีน 
      หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
      หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
      หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
      หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน 
      หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
      หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
      หมู่วิชาภาษาลาว 
      หมู่วิชาภาษาเขมร 
      หมู่วิชาภาษาพม่า  
      หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
      หมู่วิชาภาษาสเปน 
      หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
      หมู่วิชาภาษาบาฮาซา 
      หมู่วิชาภาษาตากาล็อก 
      หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
      หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 

  ------------------- ฯลฯ ------------------- 
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รหัสหมวดวิชา ชื่อหมวดวิชา/หมู่วิชา 

วท 
วท 00 
วท 01 
วท 02 
วท 03 
วท 04 
วท 05 
วท 06 
วท 07 
วท 08 
วท 09 
วท 10 
วท 11 
วท 12 
วท 13 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาเทคโนโลยีฯ ได้ 
      หมู่วิชาฟิสิกส์ 
      หมู่วิชาเคมี 
      หมู่วิชาชีววิทยา 
      หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
      หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
      หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
      หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
      หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
      หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
      หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
      หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      ------------------- ฯลฯ ------------------- 

สข 
สข 00 
สข 01 
สข 02 
สข 03 
สข 04 
สข 05 
สข 06 

 หมวดวิชาสุขศึกษา 
   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสุขศึกษาได้ 
   หมู่วิชาสุขศึกษาและสุขภาพท่ัวไป 
   หมู่วิชาหลักสูตร การสอนและการวิจัย 
   หมู่วิชาการวัดและประเมินผล 
   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   หมู่วิชาสัมมนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ------------------- ฯลฯ ------------------- 

สศ 
สศ 00 
สศ 01 
สศ 02 
สศ 03 
สศ 04 
สศ 05 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
     หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ได้ 
     หมู่วิชาจิตวิทยา 
     หมู่วิชาสังคมศาสตร์ 
     หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
     หมู่วิชานิติศาสตร์ 
     หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
     ------------------- ฯลฯ ------------------- 
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           3. ความหมายของหน่วยกิต 

  การคิดหน่วยกิต ของรายวิชาในหลักสูตร เป็นดังนี้ 

  3.1 วิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ต่อหน่วยกิตของภาคการศึกษา 

  3.2 วิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับวิชาที่ใช้เวลาในการปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต่อหน่วยกิต 
ของภาคการศึกษา 

 
         ตัวเลขแสดงหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียนของรายวิชา  
 
  
 
                                                        จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

    จ านวนขั่วโมงภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์  
    จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

                            จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  ( 2  -  2   -  5) 
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            3.1.4 แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) 

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
                                1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ) 

มศ 021006 คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู 2.1.1 รายวิชาชีพครู 

กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) 
กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
พล 011153 พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) 
สข 001015    กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1 ปฏิบัติเลือก (1) ทักษะและการสอนกีฬา 
                                                   (เลือกกลุ่มทักษะและการสอนกีฬา กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 

พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 
พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 
พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 

หน่วยกิตรวม 21 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก) 

มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
                               1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) 

สศ 021002 บทบาทพลเมือง 3(3-0-6) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.1 รายวิชาชีพครู  
     กศ 051013 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
                                2.1 วิชาชีพครู  2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
                                2.2 วิชาเอก 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1 ปฏิบัติเลือก (1) ทักษะและการสอนกีฬา 
                                                          (เลือกกลุ่มทักษะและการสอนกีฬา กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 

พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 
พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 
พล xxxxxx   เลือกทักษะและการสอนกีฬา... 2(1-2-3) 

หน่วยกิตรวม 17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

วท xxxxx เลือกกลุ่มคณิตศาสตร์… 3(3-0-6) 
วท xxxxx เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์… 3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.1 รายวิชาชีพครู 
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 
กศ 032009 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) 
พล 012156 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) 
พล 013134 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 

                                2.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม  
พล xxxxxx เลือก... 1(0-2-1) 
พล xxxxxx เลือก… 1(0-2-1) 

หน่วยกิตรวม 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

มศ xxxxxx เลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์… 3(3-0-6) 
                                1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

สศ xxxxxx เลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์… 3(3-0-6) 
                                1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วท xxxxxx เลือกกลุ่มเทคโนโลยี… 3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    2.1 วิชาชีพครู  2.1.1 รายวิชาชีพครู 2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู    3(2-2-5) 
กศ 021035 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

                                 2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
พล 072128 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) 
สข 011058 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3(2-2-5) 

รวม 19 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

มศ xxxxxx เลือกภาษาต่างประเทศ… 3(2-2-5) 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.1 รายวิชาชีพครู  

กศ 023029 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
พล 011154   การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
พล 013159 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

                                2.2 วิชาเอก  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1 ปฏิบัติเลือก (2) การตัดสินกีฬา 
พล xxxxxx เลือกการตัดสินกีฬา… 2(1-2-3) 
พล xxxxxx เลือกการตัดสินกีฬา… 2(1-2-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
XX xxxxxx เลือกเสรี… 2 

หน่วยกิตรวม 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021036 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  

 พล 013146   การวัดและประเมินผลพลศึกษา 2(1-2-3) 
พล 013147   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 
สข 012091 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว  3(3-0-6) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
สข 013084 การควบคุมและการป้องกันโรค  2(2-0-4) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1 ปฏิบัติเลือก (2) การตัดสินกีฬา 
พล xxxxxx เลือกการตัดสินกีฬา… 2(1-2-3) 
พล xxxxxx เลือกการตัดสินกีฬา… 2(1-2-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
XX xxxxxx เลือกเสรี… 2 
XX xxxxxx เลือกเสรี… 2 

หน่วยกิตรวม 20 
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   ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.1 รายวิชาชีพครู 

กศ 044019 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
                                2.2 วิชาเอก 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  

พล 004046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2(1-2-3) 
สข 013081 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5) 
สข 023012 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  3(2-2-5) 

                                2.2 วิชาเอก 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1 ปฏิบัติเลือก (3) กลวิธีการฝึกกีฬา 
พล xxxxxx เลือกกลวิธีการฝึกกีฬา… 2(1-2-3) 
พล xxxxxx เลือกกลวิธีการฝึกกีฬา… 2(1-2-3) 

หน่วยกิตรวม 15 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
หมวดวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   2.1 วิชาชีพครู  2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

กศ 021037 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(360) 
หน่วยกิตรวม 6 
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            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 

 บังคับ 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai Usage for Communication 
3(2-2-5) 

          ความส าคัญของการใช้ภาษาไทย  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ปัญหาการใช้ภาษาไทย  คุณธรรม
จริยธรรมในการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษา บูรณาการการใช้ภาษา แสวงหาความรู้ในวิทยาการด้านต่าง ๆ  

 importance of Thai usage; listening, speaking, reading, writing; problems in Thai usage; 
language skill practice; integration in language usage; acquiring knowledge from various 
disciplines 
 
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

            รูปแบบและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน             
ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการทักทายและการกล่าวลา การแนะน าตัวเองและผู้อ่ืน การบรรยายลักษณะสิ่งของ     
และบุคคล การให้ค าแนะน าหรือให้ข้อเสนอแนะ การสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกก าลังกายและกีฬา 
เวลา สภาพอากาศ ทิศทาง ราคา 
           English forms and structures and practice of listening, speaking, reading, and writing skills 
for daily communication about greeting and leave-taking, introducing oneself and others, 
describing things and people, giving advice and suggestions, asking and giving information about 
sports and exercise, time, weather condition, directions, price 
 
เลือก 
มศ 042014 วาทการ 

Speech 
3 (2-2-5) 

ความส าคัญของการพูด การใช้ภาษา การใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคการพูด การพูดเชิง
วิชาการ การพูดอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การเป็นพิธีกร 
 importance of speaking skill; language usage; tone of voice personality for speaking; 
speaking techniques; academic speech; discussion; persuasion; being a master of ceremonies 
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มศ 042015 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Reading for Life Quality Development 

3 (2-2-5) 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ วิจารณ์ 
ประเมินค่า และน าเสนอวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
             principles of reading, reading for main idea, critical reading, intepreting, sumarizing, 
criticizing, and presenting literature valuable for life quality development 

 

มศ 043016 การเขียน 
Writing 

3 (2-2-5) 

ความส าคัญของการเขียน การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนวิจารณ์ การเขียนหนังสือ
ราชการ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์   
 importance of writing skill; expository writing; descriptive writing; critical writing; official 
correspondence writing; meeting minutes report; project proposal writing; writing for advertising 
and public relations 
 
มศ 051058 หลักการใชภ้าษาอังกฤษ 

English Structure and Usage 
3 (2-2-5) 

           ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค กาล และโครงสร้างประโยคประเภทต่าง ๆ  
           parts of speech, phrases, clauses, tenses, sentences, and structures of different types 
of sentences 
    

มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา 

English for Sports 

3(2-2-5) 

 ทักษะการสื่อสาร ค าศัพท์ และส านวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬา  
communicative skills, vocabulary and expressions relating to participating and 

organizing sports events 
 

มศ 053060 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองาน 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

  ขั้นตอนการน าเสนอ การสร้างชิ้นงานเพ่ือการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง  การพูดใน
ที่สาธารณะ และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ 
            steps of presentations, task or works creation for presentation, individual oral 
presentation, public speaking, speech in various occasions 
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มศ 053061 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
English for Self-Directed Learning 

3(2-2-5) 

 

 การเดาความหมายของค าศัพท์ การวิเคราะห์โครงสร้างของค า การหาความหมายของค าจากบริบท 
การอ้างอิง การตีความหมาย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์ การรับและส่ง
ข้อมูลผ่านสื่อร่วมสมัย 
 guessing word meaning, analyzing words, context clues, references, making inferences, 
finding main idea, summarizing, retrieving information, receiving and relaying messages through 
contemporary media 
 
มศ 062004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese  for Communication 
3(2-2-5) 

  ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
            vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in Japanese; to be 
able to listen, speak, read and write for communication in daily life, including study culture in 
certain aspects of a native speaker 
 

มศ 072013 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

  ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
            vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in Chinese; to be 
able to listen, speak, read and write for communication in daily life, including culture study in 
certain aspects of a native speaker 
 

 

มศ 092004 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ ส านวน ประโยค ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ด้านแบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของเจ้าของภาษา 
          vocabulary, phrases, and sentences, practice of integrated four skills in French; to be able 
to listen, speak, read and write for communication in daily life, including culture study in certain 
aspects of a native speaker 
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 บังคับ 

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 
Morality and Ethics for Thai Ideal Graduates 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความจริงและองค์ประกอบของชีวิต การด ารงชีวิตในโลกยุคโลกา        
ภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศ การใช้หลักศาสนธรรมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปัญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข 
 importance of morality, ethics, fact and composition of life, living in the globalization 
world, understanding self and others, development of desirable sexual behavior, use of religious 
principles as guidelines for their conduct to solve problems, develop wisdom and promote 
peace of life 
 

เลือก 
มศ 012006 ความงดงามของชีวิต 

Beauty of Life 
3(3-0-6) 

 คุณค่าความงามและองค์ประกอบของความงามในศิลปะของมนุษย์ ความงามของธรรมชาติ การเรียนรู้
คุณค่าความงาม การสัมผัสความงามในด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความงามและศิลปะของมนุษย์เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
 value and composition of beauty in human arts, beauty of nature, learning value of 
beauty, other beauty appreciation relevant to living in multicultural society 
 
มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Development 
3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เจตคติ แรงจูงใจ การมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกอย่างมีความสุข 

human nature, emotion, attitude, motivation, leadership and followership, personality 
development, learning process, thinking skills, problem solving and decision making, adaptation 
to changes in society with happiness 
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มศ 012008 มนุษย์กับการเรียนรู้ 
Human and Learning 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ ทักษะการคิด การฟังอย่างลึกซ้ึง และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง การบ่มเพาะ
สภาวะจิตตื่นรู้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน และการด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข 

human brain nature, thinking skills, deep listening, deep learning, cultivation awakened 
wind, learning process for internal change, living happily in the changing world 
 

มศ 012009 การออกแบบชีวิต 
Life Design 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของการออกแบบชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิต การค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิต 
การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต การวิเคราะห์เพ่ือให้ยอมรับและเข้าใจตนเอง การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาศักยภาพตน การก าหนดเป้ าหมายของชี วิ ต  ปั จจั ยที่ ส่ ง เ สริม ให้ ชี วิ ตประสบความส า เร็ จ                         
แนวทางการด าเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข 

life design, the truth of life, finding meaning and value of life, inspiration making, analyzing 
to accepting and self-understanding, promoting self-esteem for self-potential, life goal setting, 
factors supporting life success, ways to achieve the goal of life 
 

มศ 022007 มนุษย์กับความตาย 
Human and Death 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และความตาย โดยเน้นโลกทัศน์ของศาสนาต่อความเป็นมนุษย์และความตาย 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความตาย การเตรียมตัวตาย วิธีการปลอบโยน แนวทาง
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ การให้ก าลังใจแก่ผู้สูญเสีย 
 perfect human and death emphasizing religion concepts toward human and death, 
concepts of past-life, near-death, life after death, living valuable life, death rituals, laws relating 
to death, preparation of death, comforting methods, ways to deal with nearly dead patients and 
relatives, and support in healing from loss 
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มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

            ความส าคัญของสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทักษะการรับรู้
สารสนเทศ การก าหนดความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การอ้างอิงส าหรับการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
            importance of information, research, information resources, information literacy skills, 
information need, searching and exploring information including printed and electronic media, 
evaluation of information and information sources, references for reports and term papers and 
information ethics and laws 
 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 บังคับ 
สศ 021002 บทบาทพลเมือง 

Role of Citizens 
3(3-0-6) 

ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม การรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตาม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

importance, role, and civic duty, awareness of personal and public interests, social 
responsibility, opposition to all forms of corruption, sufficient living according to economics, 
society, politics and environment 
 

 เลือก 
สศ 001004 ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 The Essence of Thailand National Sports University 
3(3-0-6) 

           พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาการด้านวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ของประเทศ การปลูกฝังและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจของการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพชั้นสูงด้านศาสตร์การกีฬา 

development and history of Thailand National Sports University from the past to the present, vision, 
mission, identity, and uniqueness of Thailand National Sports University, academic development emphasizing 
on creating body of knowledge in sports, physical education, health promotion, sports science, sports 
management, business operation, sport industry and related fields as well as an institution / a learning space 
for building and improving sports personnel of the country, instilling and upholding the nation, the religion, 
and the monarchy, the pride of being a university for  academic development and advanced professional 
skills in sports 
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สศ 022003
  

ละครกับชีวิต 
Drama and Human Life 

3(3-0-6) 

           วิเคราะห์สภาพสะท้อน ค่านิยมของสังคมผ่านเรื่องราวและตัวละครที่มาจากละครชุดไทยและ
ต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อกัน ใช้ประโยชน์จากสื่อละครในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีเหตุผล                     
โดยอาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์ และการรู้เท่าทันสื่อ 

analysis of the reflections and social value through stories and characters from Thai and 
foreign series that have influenced each other, Utilization of drama media to solve daily life 
problems logically by using social science concepts and media literacy 

 
สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 

Sufficient Philosophy and Social Development 
3(3-0-6) 

 แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล 
ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการตามพระราชด าริ 
          development of Thai economy from the past, problems and effects of economy 
development, reasons to apply philosophy of sufficient economy to Thai society, concepts, 
meanings and philosophy of sufficient economy, applications of philosophy of sufficient 
economy to way of life of individual, community, organization and country, related case study 
and case study of projects initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
 
สศ 021005
  

ภูมิปัญญาและวิถีไทย 
Thai Path and Wisdom 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของไทย ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ใน
สังคมไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 background of Thailand, social and cultural characteristics, multi-culture and ethnicity in Thai 
society, Thai wisdom and local wisdom 
 
สศ 022006 พลวัตทางสังคม 

Social Dynamic 
3(3-0-6) 

  ความหมายและความเป็นมาของพลวัตทางสังคม โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
คงอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืน 
            meaning and background of social dynamic, globalization, social changes and 
movements, impact of globalization on human relationship structure, cultural diversity, 
sustainable social existence 
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สศ 022007 อาเซียนกับสังคมไทย 
Asean and Thai Society 

3(3-0-6) 

ความส าคัญของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬาและ
การละเล่นพ้ืนบ้าน บริบทและผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้ม
อนาคต 

importance of ASEAN community, cooperation in politics, economic, society, culture, 
sports and folks plays, context and effect of participating ASEAN community of today’s Thai 
society and future trend 

 
สศ 022008 กีฬากับสังคม 

Sports and Society 
3(3-0-6) 

  ความส าคัญและความจ าเป็นของกีฬา มาตรฐานการส่งเสริมกีฬาส าหรับประชาชน กีฬาเพ่ือสุขภาพกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การเพ่ิมมูลค่าและการสร้างอาชีพทางการกีฬา 
            importance and need of sports, standard to promote sports for people, sports for health 
and quality of life and social development, value added and career creation in sports 
 
สศ 022009 การบริหารการพัฒนา 

Development Administration 
3(3-0-6) 

ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการบริหารการพัฒนา การบริหารงานในประเทศก าลังพัฒนา   
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพ่ือการพัฒนา หลักการบริหารการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

background, meaning and characteristics of development administration, administration 
in developing countries, economic, social and political development, the principle of sustainable 
social development administration 

 

สศ 031014 เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น 
Introduction to Political Economy 

3(3-0-6) 

            แนวทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐด้านเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการ
เมืองไทย 
            study guidelines for relations between economy and politics, the state theories relating 
to economic, economic system, capitalism, populism and welfare state, case studies, problems 
and guidelines for economic and political development in Thailand 
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สศ 041001 กฎหมายเพื่อการด ารงตน 
Laws for Life 

3(3-0-6) 

            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกฎหมายที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
กฎหมายได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงในชีวิต 
            basic knowledge about criminal law, civil and commercial law and others about daily 
life, case study analysis related to law social problem issue, ways of social problem solving by 
law as tools in the real life situations 
 
สศ 052003 เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ 

Need-to-Know Economics 
3(3-0-6) 

            แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค น าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 

concepts, principles and theories of microeconomics and macroeconomics, application 
of economic concepts in daily life, business and sports industry 
 
สศ 022010 วัยใส ใจสะอาด 

Youngster with good heart 
3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และจิตพอเพียง เข้มแข็ง
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

study on distinguishing between personal benefits and public interests, humiliation and zero 
tolerance for corruption, recognizing citizen’s duties and social responsibility for anti-corruption, 
having strong mind for anti-corruption, with a variety of activities and an emphasis on knowledge, 
understanding, skills and attitude in anti-corruption 

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                1.4.1) กลุ่มคณิตศาสตร ์
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด พ้ืนที่และ
ปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การ
ออมเงิน และกรณีศึกษา  

importance of mathematics in daily life, introduction to weights and measurement, areas 
and volumes, ratio, proportion, percentage and applications, interest and installment payment, 
personal income taxes, money saving, and case study 
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วท 101009 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ บทบาทของสถิติในชีวิตประจ าวัน ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด การ
แจกแจงความถี่ การน าเสนอข้อมูล การหาต าแหน่งของข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ กรณีศึกษาการน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอย่างง่าย 
 basic concepts on statistics, roles of statistics related to daily life, variables, data and 
scales of measurement, frequency distribution, data presentation, positioning, measures of 
central tendency and dispersion, basic concepts of probability, normal distribution, sampling 
distribution, estimation, statistical hypothesis testing, case studies on the application of statistics 
to daily life, and the application of statistical packages 
 
วท 091007    การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(3-0-6) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    
 principles and process of human thinking together with the process of different thinking skills, 
logics and reasoning, data collection, data analysis through software application for decision making, 
application of the principle of decision-making analysis, linear programming for daily-life problem 
solving 

 
                1.4.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
วท 061003 วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต 

Science in the Future World 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโลกอนาคต การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน องค์ประกอบในการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายอาหารเพ่ือสุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน พลังงานทางเลือกเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมการ
น านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  
          importance of science, technology, and innovation in the future world, the use of science, 
technology, and innovation for the promotion of quality of life, caring for self-health and others, 
component of physical fitness development, food for health, drug utilization in daily life, 
adoption of scientific innovation to apply to the development of the quality of life and social 
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วท 061004
  

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 
Science and Environment 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สาเหตุและปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไข และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 importance of natural resources and environment,  ecosystem and relationship towards 
environment, natural resources, and conservation, causes and problems of environmental 
pollution, guideline for prevention and solution, and management of environment 
 
วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

Science and Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

ความส าคัญและหลักการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยีท้องถิ่น ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนากีฬา 

importance and principle of science and technology, local Thai wisdom and technology, 
progress on science and technology, role of science and technology in developing locality, social, 
and nation on the basis of sufficient economy system, science project, application of scientific 
process to the conduct of life and sports development 
 

                1.4.3) กลุ่มเทคโนโลยี 

วท 112012 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
Digital Society and ICT Learning 

3(2-2-5) 

สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล  โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคาม  อาชญากรรม 
การระราน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

digital Society, Information and Communication Technology (ICT) for Digital Society, 
Office Automation Software, application of ICT in sports and daily life, Internet threats, 
cybercrime, cyber bully, cyber security, laws and ethics of Information Technology, case study 
and ICT future trends 
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วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
Technology Multimedia Creation and Application 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์การ
ใช้โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลงไฟล์ภาพ
และวีดิโอ อินโฟกราฟิกส์ หลักการออกแบบ การผลิต การน าเสนอ การประยุกตใช้สื่อประสม  

basic knowledge of multimedia technology, including text, image, audio, animation and 
video, using raster graphics editor software, vector graphics editor software, animation and video 
editing software, image and video file conversion software, infographics, principles of multimedia 
design, production, presentation and application 
 
วท 112014 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต 

Digital Technology for Life 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล 
พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ ความ
มั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต   

digital literacy concept, digital technology in daily life, digital disruption, digital citizens, 
digital literacy, digital communication, digital media access, rights and responsibilities, digital 
security, guidelines for digital society, digital health and wellness, digital law, future digital 
technology 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1) วิชาชีพครู  
                  2.1.1) รายวิชาชีพครู 
กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) 

Family and Community Engagement 
           ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การชี้น า ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
ความรู้สู่ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน 
เพ่ือแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโรงเรียน                 
บ้าน  ชุมชน และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
น าศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน  
           definition, significance, community concept, learning community, guidance, transferring 
and applying knowledge to the community, building a relationship and cooperation with               
parents in the community to solve the problem of the students so that they have the desired                  
features; Practice in activities that are related to school community and support learning of 
quality learners; promote cultural conservation and local wisdom, the introduction of the King's 
Philosophy for sustainable development, application in community development 
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กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) 
Educational Philosophy and Professional Teachers Characterization 

           หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การประพฤติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงตามโลกสังคมยุคศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแล
ช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
           educational philosophy, Thai educational philosophy, virtue, ethics, values and           
spirituality of professional teachers, Teacher Professional Codes, characteristics of a good teacher 
as a role model; behaving in accordance with the Sufficiency Economy philosophy,                       
self-development to be a strong citizen, literacy skill, modernization, and keep pace with changes 
in the world, the 21st century society; roles, duties, workload of teachers in promoting learning 
and taking care for individual students 

 

กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5)   

Language and Communication for Teachers 

           ความส าคัญของภาษาและการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นครู ภาษากาย 
ภาษาในสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
ในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารกับผู้เรียน การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของ
ผู้เรียน   
           significance of language and communication, the Thai language and the English                        
language usages for teacher, body language use, language in media and digital technology for 
learning management; knowing the changes in the Thai language in technology and                            
information media; the using Thai language skill for communication with learners, learner             
development in language learning 
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กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) 

Curriculum Development 
           แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการอาชีวศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาและระดับชั้นเรียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ 
           concepts, principles and theories of curriculum, Curriculum development, early                      
childhood curriculum, basic education curriculum, vocational curriculum and higher education             
curriculum; analysis, design and making of curriculum at the school level and the level of basic 
education, curriculum application, curriculum assessment and curriculum implementation 

 

กศ 023029 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Methodologies of Learning Management 

           ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์การสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความสุขโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
           learning management theory, science of teaching pedagogy, classroom management in 
the 21st century, learner’s center-based learning design, designing and organizing learning       
activities to develop learners, inclusive learning integration, class atmosphere for learning,  
promotion of learning according to the individual's potential, designing a learning management 
plan for major subjects in order to develop learners to be intellectual, thoughtful and         
innovative, teaching rehearsal, analysis of instructional problems and solutions 
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กศ 032009 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5)   

Digital Technology for Development of Learning Innovation 
           หลักการ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบและคุณลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและใช้ได้อย่างปลอดภัย แนวโน้มของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ 
           principles, concepts, theories of digital technology, complements and attributes in digital 
technology, using medias and digital technology for communication, application digital 
technology for operation and instruction, design and development of innovation for instruction, 
using digital technology for learning measurement and assessment, digital literacy, trend of 
innovation and digital technology 

 

กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้   3(2-2-5)   
Education Measurement and Evaluation and Learning 

           แนวคิด หลักการ เทคนิคในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ออกแบบและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล สถิติที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณธรรมของผู้ประเมิน การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการสอนและการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  การน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           concepts, principles, measurement and assessment of learning techniques, analysis, 
design and evaluation to develop learners that are consistent with learning objectives, quality 
assessment tools, statistics for assessment, practice in assessment of learning, the moral of the 
assessor; concepts, principles, and guidelines for educational quality assurance, design and    
implementation of educational quality assurance, applying quality assurance results to           
develop learners' quality   
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กศ 044019 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้       3(2-2-5) 
Research and Innovation for Learning Development 

           มโนทัศน์การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การน านวัตกรรม
และผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
           research concept, researcher’s code of ethics, educational research, research design for 
problem solving and learning development, creating innovation and research tools to develop 
learners, using statistics and software packages for data analysis, research report, field                       
experience, finding presentation, research production and usage for learning development 

 

กศ 051013 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

Psychology for Teacher 
           แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาให้ค าปรึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือ
จัดการเรียนรู้  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี              
ฝึกปฏิบัติการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาการตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   

concepts of developmental psychology, educational psychology, counseling                  
psychology, psychology of learning; promoting and developing learners to recognize and                   
understand others’ feelings, positive thinking, emotional and social maturity, individual               
differences;  practice for applying psychological knowledge to individual students, analyzing             
individual student, helping to fix and promote development according to student's interests and 
aptitudes and individuals with special needs 
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                  2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

Internship in School 1 
           ปฏิบัติงานศึกษาบทบาทผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษา สังเกตการปฏิบัติงานครูประจ าชั้น 
การควบคุมดูแลนักเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการ
ดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้ช่วยครูในจัดโครงการและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ประมวลความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทาง
การศึกษา การบันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
และการสัมมนาทางการศึกษา 

studying the roles of school administrators, teachers, school personnel; observing the 
performance of the class teacher; caring for students both inside and outside the classroom; 
creating a learning atmosphere; performing duties as an assistant to look after, helping and 
solving individual student problems;  arrangement of projects and activities connecting the 
relationship among schools, houses and communities; gathering and synthesizing knowledge 
gained from school; records and self-reflection, knowledge exchange, report of performance; 
educational seminar 
 
กศ 021035 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship in School  2  
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ การวางแผน การออกแบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้สื่อการ 
เรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการชั้นเรียน การสื่อสารเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูเพ่ือสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา บันทึกและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา 

           assistant teacher practice in school; curriculum and subject development, design and 
production of instructional materials; design and implementation of activity emphasizing                       
student-centered by using learning media and digital technology; classroom management;                           
communication to create a learning atmosphere; strengthening learning happiness; gathering and 
synthesizing knowledge gained from school; records and self-reflection, knowledge exchange, 
report of performance; educational seminar 
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 กศ 021036 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship in School 3 

2(90)  
 

           ปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การวางแผน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การบริหารจัดการชั้นเรียน การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา การบันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา 

learning management in school; teaching planning, teaching design, applying digital 
technology in designing learning media, measurement and evaluation, design and 
implementation of activity emphasizing student-centered, classroom management; 
collaboration with parents in developing learners, gathering and synthesizing knowledge gained 
from school; records and self-reflection, knowledge exchange, report of performance; 
educational seminar 
 
กศ 021037 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(360)  

 Internship in School  4 
           ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการจัดเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน การร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ใน
การจัด กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
และการสัมมนาทางการศึกษา 

performing duties as a teacher in school; conducting curriculum development; planning 
and designing learning management; applying digital technology to create innovation in learning 
management for the students to be intelligent, knowledgeable, thinkable and become 
innovators; research for development of learning management and problem solving for learners; 
creative collaboration with communities or others in organizing activities or projects for student 
development; lesson learned, knowledge sharing, report of performance; educational seminar 
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 2.2) วิชาเอก 
                   2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
                            2.2.1.1) ทฤษฎีบังคับ 
พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) 

Physical Fitness and Basic Movement Skills 
 แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของสมรรถภาพทางกาย การ
วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพและทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรม เสริมสร้าง
สมรรถภาพท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลในวัยต่าง ๆ 

concepts, principles, definition, sinifigance, factors, types of physical fitness, analysis of 
physical fitness for health and basic movement skills, appropriate phyical fitness activities for 
all 

 
พล 004046   ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2(1-2-3) 

English for Physical Education Profession 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ในการสื่อสาร ค าศัพท์และส านวนทางด้านพลศึกษา กีฬา 

นันทนาการ และการออกก าลังกาย 
practice of listening, speaking, reading, and writing for communication, vocabularies and 

expressions in physical education, sports, recreation and exercise  
 

พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) 
Foundation of Physical Education and Sports 

           ประวัติ ปรัชญา หลักการ คุณธรรม จริยธรรมทางพลศึกษา และศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการกีฬา 
วิวัฒนาการของการพลศึกษาและกีฬา แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการพลศึกษาและกีฬา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา 

 history, philosophy, principles, morality, ethics in physical education and sports, the 
King's science related to sports, revolution of physical education and sports, influential concepts 
to physical education and sports, national sports development plan in relation to physical 
education and sports profession 
 
พล 011154   การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 

Motor Skill Learning and Kinesiology in Physical Education 
2(1-2-3) 

           แนวคิด หลักการ ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การฝึกทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ทางด้านทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว 
การน าหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในกิจกรรมพลศึกษา 

concepts, principles of motor skill and kinesiology, practice of mechanical skills and 
movement of the body, learning elements, the process of learning management in motor skills 
and kinesiology, application of kinesiology to physical activities 
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พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) 
Physical Education Administration in School 

           การจัดการเรียนรู้ หลักการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดและการ
บริหารพลศึกษา การจัดโครงการพลศึกษาในโรงเรียน หลักการและวิธีการจัดการบริหารงานด้านพลศึกษา 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์พลศึกษา อาคาร สถานที่ การจัดการแข่งขันกีฬา กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา 

learning management, principles, critical thinking, definition, scopes, administration 
process of physical education, physical education program in school, principles and methods 
of managing physical education administration; budget, physical education equipment, 
buildings and facilities, sports competition, sports-related law 

  
พล 012156   การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 

Sports Injuries Prevention and First Aid 
2(1-2-3) 

 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ ประโยชน์ของการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทาง
กีฬา หลักการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การจ าแนกสภาพ
การบาดเจ็บตามประเภทของกีฬาและอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลตามลักษณะของการบาดเจ็บ 
การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

definition, scope, sinifigance, advantage of sports injury preventation and first aid, 
principles of preventing sports injury, causes of sports injury, characteristics and classification of 
the injury, injury prevention and first aid, practice of first aid and cardio-pulmonary resuscitation 
(CPR) 

  
พล 013134 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 

Sports Competition Management 
           แนวคิด หลักการ และวิธีจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ  การจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา การ
ด าเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการแข่งขัน 

concepts, principles, kinds of sports competition management, program management, 
competition running, problems emerged from the competition and solutions      
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พล 013146 การวัดและประเมินผลพลศึกษา 2(1-2-3) 
 Assessment in Physical Education 

           แนวคิด หลักการ การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา                       
การวิเคราะห์และการสร้างแบบทดสอบ การจัดเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การด าเนินการทดสอบทางพลศึกษา 
การประเมินผลการทดสอบ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลทางพล
ศึกษา 
           concepts, principles, assessment in physical education, standardized test of physical 
education, analysis and test construction, test arrangement, assessment of test, analysis of 
assessment in physical education problems and solutions 
 

พล 013147   การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 
Physical Education Learning Management 

           แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
สาระการเรียนรู้ทางพลศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ทางพลศึกษา 
ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสอนพลศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูพลศึกษา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ทางพลศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมการสอน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิธีสอนพลศึกษา ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา 

concepts, principles of physical education learning management, basic education 
curriculum and school curriculum, physical education areas, relationship between learning 
objectives and physical education areas; definition, scopes, objectives and advantage of               
physical education pedagogy; role of physical education teacher, physical education learning               
objectives, learning theories, selection of appropriate activities, content integration within      
learning area, types of pedagogy, skill and techniques of physical education pedagogy,             
learning design, teaching rehearsal, analysis of instructional problems and solutions 

 

พล 013159   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
Innovation and Information Technology for Physical Education 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา 
ความสัมพันธ์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา 
การเลือก การดัดแปลง การผลิต การใช้ การบ ารุงรักษา การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้
ในทางพลศึกษา 

definitions, signifigance, types of innovations and information technology for physical 
education, relationship between innovation and information technology, source of innovation 
and information technology in physical education; selection, adaptation, production, 
implementation, storage and maintenance, application of innovations and information 
technology in physical education and sports 
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พล 072128 ลูกเสือและยุวกาชาด 
Boy Scouts and Red Cross Youth 

2(1-2-3) 

 แนวคิด หลักการลูกเสือและยุวกาชาด หลักสูตรและการด าเนินงานลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียน 
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและ
คณะกรรมการยุวกาชาด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

concepts, principles of boy scouts and red cross youth, boy scouts and red cross youth 
curriculum in schools, boy scouts and red cross youth ceremony, administration structure of 
the National Board of Boy Scouts and Red Cross Youth Committee, unit leader training course 
for boy scouts and red cross youth 

 

สข 001015   กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
Anatomy and Physiology 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกาย เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบห่อหุ้ม
ร่างกาย ระบบโครงสร้างกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ การดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 

introduction to anatomy and physiology, cell, tissue, integumentary system, skeletal 
system, muscular system, nervous system, circulatory system, respiratory system, alimentary 
system, excretion system, reproductive system and endocrine system; maintenance of body 
systems  

 

สข 011058   สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3(2-2-5) 
Personal and Community Health 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ        
สุขภาวะและสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบส าคัญของการมีสุขภาพดี การดูแล ป้องกัน สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคมและสุขภาพทางปัญญา หลักและวิธี การปฏิบัติตนเพ่ือให้เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่สมวัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลทุกช่วงวัย กระบวนการพัฒนาสุขภาพ
ครอบครัวและชุมชน  ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทาง                
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน  

definition, scopes, significance, and theoretical concepts of inclusive personal and 
community health studies; major elements of good physical, mental, social, intellectual health 
managements; principle and steps in individual, development process of family and community 
healthcares; beliefs and misunderstandings of healthcares; problematic studies of community 
healthcares 
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สข 012091   เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 3(3-0-6) 
Sex Education and Family Life 

ความหมาย ความส าคัญของเพศศึกษาและชีวิตครอบครัว การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเพศ              
สุขปฏิบัติทางเพศ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ การถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศศึกษา 
ความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
ทางเพศในปัจจุบัน ปัญหาทางเพศ ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ  ภัย
คุกคามทางเพศ  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ การวางแผนครอบครัว หน้าที่ แนวคิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัว ลักษณะครอบครัวสังคมปัจจุบัน องค์ประกอบของครอบครัวที่ท าให้
ชีวิตเป็นสุข 

definition, significance of sex education and family life; changes and sexual 
development; sexual health; social and cultural dimensions affecting sex; transfer of knowledge 
about sex education; gender diversity and equality; rights to receive information; analyzing the 
current sexual situation; current sexual problems; beliefs and misunderstandings; sexual 
disorder; sexual threat; guidelines for preventing and solving sexual problems; family planning; 
function concepts about life and family; family life cycles; family characteristics, current family 
society; elements of rustic family 

 
สข 013081   โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 

School Health Program 
3(2-2-5) 

           แนวคิดสุขภาพ การศึกษาปัญหาสุขภาพในโรงเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมทางสวัสดิภาพและสุขภาพ  
การจัดบริการสุขภาพ การจัดบริการอาหาร การจัดบริการแนะแนว การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร การสอน        
สุขศึกษา การสอนพลศึกษา การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน การประเมินผลการด าเนินงาน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 

health concept; school health problem; safety and health environment; health services; 
food services; counseling services; health promotion for staff; health education; physical 
education; parent and community involvement; as well as the evaluation; practice of school 
health program management 
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สข 013084 การควบคุมและการป้องกันโรค 
Disease Control and Prevention 

2(2-0-4) 

ความหมาย ความส าคัญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วย ธรรมชาติของโรค การกระจายของโรค สาเหตุ
และป้องกันโรค การดูแลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย หลักการและวิธีการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า การประยุกต์เทคนิคทางระบาดวิทยาในการวินิจฉัย
ชุมชน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แนวโน้มของการเกิดโรคในอนาคต บทบาทของครูใน
การช่วยเหลือเมื่อเด็กเจ็บป่วย 

concepts, principles, effective epidemiological management; natures of ailment, 
epidemic breakouts, causes and prevention of disease, epidemic watch-outs; epidemic 
inspection, strategies for prevention; recurrent disease; emerging diseases  application of 
epidemiological techniques in community diagnosis, epidemic and   non-epidemic diseases; 
trend on epidemic breakouts 

                  
สข 023012     การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 3(2-2-5) 

Health Education Learning Management 
แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตร

สถานศึกษา สาระการเรียนรู้สุขศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรสุขศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การผลิตสื่อโดยใช้วัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
เลือกใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  

concepts, principles of health education learning management,  the basic education 
curriculum and school curriculum,  health education areas, health education course analysis; 
learner’s center-based learning design, types of pedagogy, production of teaching materials 
using local materials and wisdom, media selection and information technology innovation in 
health education management, learning plan making, assessment, teaching rehearsal, analysis 
of instructional problems and solutions 
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                   2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 
                              2.2.2.1) ปฏิบัติเลือก 

                    (1) ทักษะและการสอนกีฬา 
                                           (1.1) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทบุคคล 
พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(1-2-3) 

Track and Field Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย  

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬากรีฑา โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬากรีฑา
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Track and Field; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Track and Field skill training, basic rules 
and regulations of Track and Field; Track and Field skill learning management in connection with 
principles and theories; using Track and Field activities for learning and exercise 
 
 

พล 032425   ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
Golf Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬากอล์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬากอล์ฟ 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Golf; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Golf skill training, basic rules and regulations of 
Golf; Golf skill learning management in connection with principles and theories; using Golf 
activities for learning and exercise 
 
พล 032426   ทักษะและการสอนกีฬาคูราช 2(1-2-3) 

Kurash Skill and Instruction 
ความรู้พื้นฐานกีฬาคูราช การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ

ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคูราช กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาคูราช โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การใช้กิจกรรมกีฬาคูราช ส าหรับ
การเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Kurash; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Kurash skill training, basic rules and regulations of 
Kurash; Kurash skill learning management in connection with principles and theories; using Kurash 
activities for learning and exercise 
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พล 032427   ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) 
Cycling Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาจักรยาน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจักรยาน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาจักรยาน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา
จกัรยาน ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Cycling; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Cycling skill training, basic rules and regulations of 
Cycling; Cycling skill learning management in connection with principles and theories; using Cycling 
activities for learning and exercise 
 

พล 032428   ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส 2(1-2-3) 
Soft Tennis Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาซอฟท์เทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาซอฟท์เทนนิส ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Soft Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Soft Tennis skill training, basic rules and regulations 
of Soft Tennis; Soft Tennis skill learning management in connection with principles and theories; 
using Soft Tennis activities for learning and exercise 
 

พล 032430   ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
Taekwondo Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาเทควันโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทควันโด กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทควันโด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา           
เทควันโด ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Taekwondo; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Taekwondo skill training, basic rules and 
regulations of Taekwondo; Taekwondo skill learning management in connection with principles 
and theories; using Taekwondo activities for learning and exercise 
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พล 032431  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
 Tennis Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาเทนนิส 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Tennis skill training, basic rules and regulations of 
Tennis; Tennis skill learning management in connection with principles and theories; using Tennis 
activities for learning and exercise 
 

พล 032432   ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
Table Tennis Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Table Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Table Tennis skill training, basic rules 
and regulations of Table Tennis; Table Tennis skill learning management in connection with 
principles and theories; using Table Tennis activities for learning and exercise 
 
พล 032433   ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 

Badminton Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแบดมินตัน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแบดมินตัน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาแบดมินตัน ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
          fundamentals of Badminton; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Badminton skill training, basic rules and 
regulations of Badminton; Badminton skill learning management in connection with principles 
and theories; using Badminton activities for learning and exercise 
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พล 032434   ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) 
Pencak Silat Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาปันจักสีลัต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาปันจักสีลัต โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา           
ปันจักสีลัต ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Pencak Silat; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Pencak Silat skill training, basic rules and regulations 
of Pencak Silat; Pencak Silat skill learning management in connection with principles and theories; 
using Pencak Silat activities for learning and exercise 
 

พล 032436   ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3) 
Fencing Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟันดาบ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟันดาบ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟันดาบ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา                
ฟันดาบ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Fencing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Fencing skill training, basic rules and regulations 
of Fencing; Fencing skill learning management in connection with principles and theories; using 
Fencing activities for learning and exercise 
 

พล 032438   ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3) 
Wrestling Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยปล้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยปล้ า กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยปล้ า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา           
มวยปล้ า ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Wrestling; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Wrestling skill training, basic rules and regulations 
of Wrestling; Wrestling skill learning management in connection with principles and theories; using 
Wrestling activities for learning and exercise 
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พล 032439   ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
Boxing Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยสากล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยสากล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยสากล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา              
มวยสากล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Boxing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Boxing skill training, basic rules and regulations of 
Boxing; Boxing skill learning management in connection with principles and theories; using Boxing 
activities for learning and exercise 
 

พล 032440   ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) 
Weightlifting Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬายกน้ าหนัก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายกน้ าหนัก กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายกน้ าหนัก โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา           
ยกน้ าหนัก ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Weightlifting; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Weightlifting skill training, basic rules and 
regulations of Weightlifting; Weightlifting skill learning management in connection with principles 
and theories; using Weightlifting activities for learning and exercise 
 

พล 032441   ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู 2(1-2-3) 
Archery Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬายิงธนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิงธนู โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬายิงธนูส าหรับการ
เรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Archery; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Archery skill training, basic rules and regulations of 
Archery; Archery skill learning management in connection with principles and theories; using 
Archery activities for learning and exercise 
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พล 032442   ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน 2(1-2-3) 
Shooting Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิงปืน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬายิงปืน 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Shooting; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Shooting skill training, basic rules and regulations 
of Shooting; Shooting skill learning management in connection with principles and theories; using 
Shooting activities for learning and exercise 
 

พล 032443  ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 
Gymnastics Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬายิมนาสติก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิมนาสติก กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายิมนาสติก โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬายิมนาสติกส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

fundamentals of Gymnastics; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Gymnastics skill training, basic rules and 
regulations of Gymnastics; Gymnastics skill learning management in connection with principles 
and theories; using Gymnastics activities for learning and exercise 
 

พล 032444   ทักษะและการสอนกีฬายูโด 2(1-2-3) 
Judo Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬายูโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายูโด กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬายูโด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬายูโดส าหรับการ
เรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Judo; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Judo skill training, basic rules and regulations of 
Judo; Judo skill learning management in connection with principles and theories; using Judo 
activities for learning and exercise 
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พล 032446   ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
Swimming Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาว่ายน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาว่ายน้ า 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Swimming; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Swimming skill training, basic rules and regulations 
of Swimming; Swimming skill learning management in connection with principles and theories; 
using Swimming activities for learning and exercise 
 

พล 032447   ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) 
Wushu (Sanshou) Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาวูซูประลองยุทธ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาวูซูประลองยุทธ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Wushu (Sanshou); selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Wushu (Sanshou) skill training, basic rules 
and regulations of Wushu (Sanshou); Wushu (Sanshou) skill learning management in connection 
with principles and theories; using Wushu (Sanshou) activities for learning and exercise 
 

พล 032448   ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3) 
Woodball Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวู้ดบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวู้ดบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาวู้ดบอล 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Woodball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Woodball skill training, basic rules and regulations 
of Woodball; Woodball skill learning management in connection with principles and theories; 
using Woodball activities for learning and exercise 
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พล 032450  ทักษะและการสอนกีฬาคาราเต้-โด 2(1-2-3) 
Karate-Do Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาคาราเต้-โด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคาราเต้-โด กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาคาราเต้ -โด โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา
คาราเต-้โด ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

fundamentals of Karate-Do; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Karate-Do skill training, basic rules and regulations 
of Karate-Do; Karate-Do skill learning management in connection with principles and theories; 
using Karate-Do activities for learning and exercise 

 
พล 052369   ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า 2(1-2-3) 

Scuba Diving Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาด าน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ

ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาด าน้ า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาด าน้ า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาด าน้ า ส าหรับ
การเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Scuba Diving; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Scuba Diving skill training, basic rules and regulations 
of Scuba Diving; Scuba Diving skill learning management in connection with principles and theories; 
using Scuba Diving activities for learning and exercise 
 

พล 052370   ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา 2(1-2-3) 
Rock Climbing Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาปีนหน้าผา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปีนหน้าผา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาปีนหน้าผา โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาปีน
หน้าผา ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Rock Climbing; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Rock Climbing skill training, basic rules 
and regulations of Rock Climbing; Rock Climbing skill learning management in connection with 
principles and theories; using Rock Climbing activities for learning and exercise 
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พล 052372   ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล 2(1-2-3) 
Chess Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาหมากรุกสากล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาหมากรุกสากล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากรุกสากล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาหมากรุกสากล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Chess; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Chess skill training, basic rules and regulations of 
Chess; Chess skill learning management in connection with principles and theories; using Chess 
activities for learning and exercise 
 

                                            (1.2) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภททีม 
พล 042171     ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล  2(1-2-3) 

Softball Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาซอฟท์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาซอฟท์บอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาซอฟท์บอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาซอฟท์บอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Softball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Softball skill training, basic rules and regulations of 
Softball; Softball skill learning management in connection with principles and theories; using 
Softball activities for learning and exercise 
 
พล 042174     ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล 2(1-2-3) 

Netball Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเนตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเนตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเนตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง การใช้กิจกรรมกีฬา
เนตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Netball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Netball skill training, basic rules and regulations of 
Netball; Netball skill learning management in connection with principles and theories; using 
Netball activities for learning and exercise 
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พล 042175  ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
Basketball Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาบาสเกตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Basketball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, basketball skill training, basic rules and regulations 
of Basketball; Basketball skill learning management in connection with principles and theories; 
using Basketball l activities for learning and exercise 
 

พล 042176     ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล 2(1-2-3) 
Baseball Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเบสบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเบสบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเบสบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา              
เบสบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Baseball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Baseball skill training, basic rules and regulations 
of Baseball; Baseball skill learning management in connection with principles and theories; using 
Baseball activities for learning and exercise 
 

พล 042177 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล  2(1-2-3) 
Futsal Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟุตซอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตซอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา             
ฟุตซอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Futsal; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Futsal skill training, basic rules and regulations of 
Futsal; Futsal skill learning management in connection with principles and theories; using Futsal 
activities for learning and exercise 
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พล 042178   ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
Football Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา
ฟุตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Football; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Football skill training, basic rules and regulations 
of Football; Football skill learning management in connection with principles and theories; using 
Football activities for learning and exercise 
 
พล 042179     ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 

Rugby Football Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬารักบี้ฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬารักบี้ฟุตบอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Rugby Football; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Rugby Football skill training, basic rules 
and regulations of Rugby Football; Rugby Football skill learning management in connection with 
principles and theories; using Rugby Football activities for learning and exercise 
 

พล 042180     ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย  2(1-2-3) 
Rowing Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเรือพาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเรือพาย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเรือพาย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา               
เรือพาย ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Rowing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Rowing skill training, basic rules and regulations of 
Rowing; Rowing skill learning management in connection with principles and theories; using 
Rowing activities for learning and exercise 
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พล 042181     ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
Volleyball Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Volleyball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Volleyball skill training, basic rules and regulations 
of Volleyball; Volleyball skill learning management in connection with principles and theories; 
using Volleyball activities for learning and exercise 
 
พล 042182     ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3) 

Beach Volleyball Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยใช้หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Beach Volleyball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Beach Volleyball skill training, basic rules 
and regulations of Beach Volleyball; Beach Volleyball skill learning management in connection 
with principles and theories; using Beach Volleyball activities for learning and exercise 
 
พล 042183     ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) 

Hockey Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฮอกกี้ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฮอกกี้ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฮอกกี้ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาฮอกกี้ 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Hockey; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Hockey skill training, basic rules and regulations of 
Hockey; Hockey skill learning management in connection with principles and theories; using 
Hockey activities for learning and exercise 
 
 



70 

พล 042184     ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) 
Indoor Hockey Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฮอกกี้ในร่ม การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาฮอกก้ีในร่ม ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Indoor Hockey; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Indoor Hockey skill training, basic rules 
and regulations of Indoor Hockey; Indoor Hockey skill learning management in connection with 
principles and theories; using Indoor Hockey activities for learning and exercise 
 
พล 042185     ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) 

Handball Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแฮนด์บอล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาแฮนด์บอล ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Handball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Handball skill training, basic rules and regulations 
of Handball; Handball skill learning management in connection with principles and theories; using 
Handball activities for learning and exercise 
 
พล 042186     ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 2(1-2-3) 

Beach Handball Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด โดยใช้ หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Beach Handball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Beach Handball skill training, basic rules 
and regulations of Beach Handball; Beach Handball skill learning management in connection with 
principles and theories; using Beach Handball activities for learning and exercise 
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                                            (1.3) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทกฬีาไทย 

พล 032429   ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 
Thai Sword Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาดาบไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาดาบไทย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาดาบไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา                
ดาบไทย ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Thai Sword; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Thai Sword skill training, basic rules and regulations 
of Thai Sword; Thai Sword skill learning management in connection with principles and theories; 
using Thai Sword activities for learning and exercise  
 
พล 032437   ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 

Muay Thai Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬามวยไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา           
มวยไทย ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Muay Thai; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Muay Thai skill training, basic rules and regulations 
of Muay Thai; Muay Thai skill learning management in connection with principles and theories; 
using Muay Thai activities for learning and exercise 
 
พล 042172  ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 

Sepak Takraw Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Sepak Takraw; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Sepak Takraw skill training, basic rules 
and regulations of Sepak Takraw; Sepak Takraw skill learning management in connection with 
principles and theories; using Sepak Takraw activities for learning and exercise 
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พล 052368   ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
Krabi-Krabong  Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬากระบี่กระบอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากระบี่กระบอง กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬากระบี่กระบอง โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Krabi-Krabong; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Krabi-Krabong skill training, basic rules 
and regulations of Krabi-Krabong; Krabi-Krabong skill learning management in connection with 
principles and theories; using Krabi-Krabong activities for learning and exercise 
 
พล 052371   ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย 2(1-2-3) 

Thai Chess Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาหมากรุกไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 

วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาหมากรุกไทย กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากรุกไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาหมากรุกไทย ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Thai Chess; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Thai Chess skill training, basic rules and regulations 
of Thai Chess; Thai Chess skill learning management in connection with principles and theories; 
using Thai Chess activities for learning and exercise  
 

                                            (1.4) กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาประเภทเพ่ือสังคม 
พล 032435   ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) 

Petanque Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเปตอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเปตอง กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาเปตอง โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาเปตอง 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Petanque; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Petanque skill training, basic rules and regulations 
of Petanque; Petanque skill learning management in connection with principles and theories; 
using Petanque activities for learning and exercise 
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พล 032445   ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
 Dance Sports Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานกีฬาลีลาศ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาลีลาศ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาลีลาศ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การใช้กิจกรรมกีฬาลีลาศ 
ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of  Dance Sports; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building,  Dance Sports skill training, basic rules 
and regulations of  Dance Sports;  Dance Sports skill learning management in connection with 
principles and theories; using  Dance Sports activities for learning and exercise 
 

พล 032449   ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
Aerobic Dance Skill and Instruction 

ความรู้พื้นฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกีฬาแอโรบิกดานซ์ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Aerobic Dance; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Aerobic Dance skill training, basic rules 
and regulations of Aerobic Dance; Aerobic Dance skill learning management in connection with 
principles and theories; using Aerobic Dance activities for learning and exercise 
 
พล 042170   ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้ 2(1-2-3) 

Gabaddi Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬากาบัดดี้ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 

และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากาบัดดี้ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬากาบัดดี้ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬา              
กาบัดดี้ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Gabaddi; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Gabaddi skill training, basic rules and regulations 
of Gabaddi; Gabaddi skill learning management in connection with principles and theories; using 
Gabaddi activities for learning and exercise 
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พล 052374   ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
Social Dance Skill and Instruction for Health 

ความรู้พ้ืนฐานลีลาศเพ่ือสุขภาพ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ทิศทาง แนวเต้นร า ประเภท  การจับคู่ การเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจน การ
เรียนรู้จังหวะดนตรีของการลีลาศในจังหวะต่างๆ  การจัดการเรียนรู้ทักษะลีลาศเพ่ือสุขภาพ โดยใช้หลักการ 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การใช้กิจกรรมลีลาศเพ่ือสุขภาพ ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Social Dance for Health; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, trends, dance lines, types, 
partners matching, leader and follower rhythms of Social Dance, Social Dance for Health skill 
learning management in connection with principles and theories; using Social Dance for Health 
activities for learning and exercise 
 
พล 052373   ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ) 2(1-2-3) 

Go Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาหมากล้อม (โกะ) การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาหมากล้อม (โกะ) กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม (โกะ) โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การใช้กิจกรรมกีฬา
หมากล้อม (โกะ) ส าหรับการเรียนและการออกก าลังการ    
         fundamentals of Go; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Go skill training, basic rules and regulations of Go; 
Go skill learning management in connection with principles and theories; using Go activities for 
learning and exercise 
 
พล 072136   ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี 2(1-2-3) 

Calisthenics Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกายบริหารประกอบดนตรี การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ท่ากายบริหารแบบต่าง ๆ การฟังจังหวะดนตรี การจัด
ระเบียบแถว การปรับขบวนและแนวคิดสร้างสรรค์  การฝึกทักษะกายบริหารประกอบดนตรี การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การจัดการเรียนรู้ทักษะกายบริหารประกอบดนตรี โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้
กิจกรรมกายบริหารประกอบดนตรี ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  

fundamentals of Calisthenics; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, rhythms, row organization, line 
procession and creativity, Calisthenics skill training, physical fitness building, exercise postures, 
Calisthenics skill learning management in connection with principles and theories; using 
Calisthenics activities for learning and exercise 
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พล 072137   ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย 2(1-2-3) 
Thai Folk Plays Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ลักษณะของการละเล่นพ้ืนเมืองและกีฬาพ้ืนเมืองของไทย ประเภท
ของการเล่นและการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็ก การฝึกทักษะการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย การจัดการเรียนรู้ทักษะ
การละเล่นพื้นเมืองของไทย โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นเมืองของไทย ส าหรับ
การเรียนและการออกก าลังกาย  
           fundamentals of Thai Folk Plays; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; characteristics of folk plays, Thai Folk Plays, types of folk plays 
and child’s plays, Thai Folk Plays skill training; Thai Folk Plays skill learning management in 
connection with principles and theories; using Thai Folk Plays activities for learning and exercise 
 
พล 072138 ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน 2(1-2-3) 

ASEAN Folk Plays Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน กีฬาพ้ืนเมืองอาเซียน  ประเภทของการเล่นและ

การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็ก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความ
ปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน การจัดการเรียนรู้ทักษะกีฬาการละเล่น
พ้ืนเมืองอาเซียน โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกีฬาการละเล่นพ้ืนเมืองอาเซียน ส าหรับการ
เรียนและการออกก าลังกาย  
           fundamentals of ASEAN Folk Plays; ASEAN Folk Plays, types of folk plays and child’s plays, 
selection, maintenance of equipment and facilities; manners, discipline and safety; ASEAN Folk 
Plays skill training, ASEAN Folk Plays skill learning management in connection with principles and 
theories; using ASEAN Folk Plays activities for learning and exercise 

 

พล 072139   ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
Rhythmic Activity Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น หลักการเต้นร าเบื้องต้น ประเภทของการเต้นร าพื้นเมืองของประเทศ
ต่างๆ  ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ   ฝึกทักษะการเต้นร าพ้ืนเมืองของไทย  การจัดการเรียนรู้ทักษะกิจกรรม
เข้าจังหวะ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกิจกรรมเข้าจังหวะ ส าหรับการเรียนและการออก
ก าลังกาย  

fundamentals of Rhythmic Activity; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, skills and teaching competency building, 
basic rules and regulations of Rhythmic Activity, Rhythmic Activity skill learning management in 
connection with principles and theories; using Rhythmic Activity activities for learning and 
exercise 
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พล 072140   ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2(1-2-3) 
Games and Lead-Up Games Skill and Instruction 

ความรู้พ้ืนฐานเกมและเกมน า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การเป็นผู้น าเกม การฝึกเกมและเกมน า การจัดการเรียนรู้ทักษะเกมและเกม
น า โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การใช้กิจกรรมเกมและเกมน า ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Games and Lead-Up Games; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; being a game leader, Games and Lead-Up Games skill 
training; Games and Lead-Up Games skill learning management in connection with principles and 
theories; using Games and Lead-Up Games activities for learning and exercise 
 
พล 072141   ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2-3) 

Self Defense Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัว ทักษะการป้องกันตัว กลวิธีการป้องกันตัว การเลือก การดูแล

รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การฝึกทักษะการป้องกันตัว การจัดการเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัว โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การใช้กิจกรรมการป้องกันตัว ส าหรับการเรียนและการออกก าลังกาย  
         fundamentals of Self Defense; Self Defense skill, defensive tactics,  selection, maintenance 
of equipment and facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Self Defense 
skill training, Self Defense skill learning management in connection with principles and theories; 
using Self Defense activities for learning and exercise 
 
พล 072143 ทักษะและการสอนการช่วยชีวิตทางน้ า 2(1-2-3) 

Life Saving Skill and Instruction 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ า ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ า กลวิธีการช่วยชีวิตทางน้ า การฝึก

ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ า การจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ าโดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                  
(วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะการสอนกีฬาว่ายน้ า หรือทักษะกีฬาว่ายน้ า) 

fundamentals of Life Saving, Life Saving skill, strategies for saving lives, Life Saving skill 
training, Life Saving skill learning management in connection with principles and theories (pre-
requisite course: Swimming Skill and Instruction or Swimming Skill) 
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                    (2) การตัดสินกีฬา 
พล 033451   การตัดสินกีฬากรีฑา 2(1-2-3) 
 Track and Field Judgment  

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬากรีฑา การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬากรีฑา (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากรีฑาหรือทักษะกีฬากรีฑา) 

rules and regulations of Track and Field, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Track and Field equipment (pre-requisite course: Track and Field Skills and 
Instruction or Track and Field Skills) 
 

พล 033452   การตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
Golf Judgment 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬากอล์ฟ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟหรือทักษะกีฬากอล์ฟ) 

rules and regulations of Golf, judge and technician beings, standard of the stadium and 
Golf equipment (pre-requisite course: Golf Skills and Instruction or Golf Skills) 

 
พล 0334553   การตัดสินกีฬาคูราช 

Kurash Judgment 
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาคูราช การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาคูราช (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาคูราชหรือทักษะกีฬาคูราช) 

rules and regulations of Kurash, judge and technician beings, standard of the stadium and 
Kurash equipment (pre-requisite course: Kurash Skills and Instruction or Kurash Skills)  
 

พล 033454   การตัดสินกีฬาจักรยาน 
Cycling Judgment 

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาจักรยาน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาจักรยาน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาจักรยานหรือทักษะกีฬา
จักรยาน) 

rules and regulations of Cycling, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Cycling equipment (pre-requisite course: Cycling Skills and Instruction or Cycling Skills) 
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พล 033455  การตัดสินกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 
Thai Sword Judgment 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาดาบไทย การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาดาบไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทยหรือทักษะกีฬา             
ดาบไทย) 

rules and regulations of Thai Sword, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Thai Sword equipment (pre-requisite course: Thai Sword Skills and Instruction or Thai Sword 
Skills) 

 

พล 033456   การตัดสินกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
Taekwondo Judgment 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเทควันโด การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณ์กีฬาเทควันโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโดหรือทักษะกีฬา              
เทควันโด) 

rules and regulations of Taekwondo, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Taekwondo equipment (pre-requisite course: Taekwondo Skills and Instruction or 
Taekwondo Skills) 
 

พล 033457     การตัดสินกีฬาเทนนิส 
Tennis Judgment 

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเทนนิส การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิสหรือทักษะกีฬาเทนนิส) 

rules and regulations of Tennis, judge and technician beings, standard of the stadium and 
Tennis equipment (pre-requisite course: Tennis Skills and Instruction or Tennis Skills) 
 
พล 033458 การตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

Table Tennis Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิล
เทนนิสหรือทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส) 

rules and regulations of Table Tennis, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Table Tennis equipment (pre-requisite course: Table Tennis Skills and Instruction or 
Table Tennis Skills) 
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พล 033459   การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
Badminton Judgment 

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตันหรือทักษะ
กีฬาแบดมินตัน) 

rules and regulations of Badminton, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Badminton equipment (pre-requisite course: Badminton Skills and Instruction or Badminton 
Skills) 
 
พล 033460  การตัดสินกีฬาปันจักสีลัต 

Pencak Silat Judgment 
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณก์ีฬาปันจักสีลัต (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัตหรือทักษะกีฬา
ปันจักสีลัต) 

rules and regulations of Pencak Silat, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Pencak Silat equipment (pre-requisite course: Pencak Silat Skills and Instruction or 
Pencak Silat Skills) 
 
พล 033461   การตัดสินกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3) 

Fencing Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟันดาบ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน

และอุปกรณ์กีฬาฟันดาบ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบหรือทักษะกีฬาฟันดาบ) 
rules and regulations of Fencing, judge and technician beings, standard of the stadium 

and Fencing equipment (pre-requisite course: Fencing Skills and Instruction or Fencing Skills) 
 

พล 033462  การตัดสินกีฬามวยไทย 
Muay Thai Judgment 

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยไทย การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬามวยไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยไทยหรือทักษะกีฬา             
มวยไทย) 

rules and regulations of Muay Thai, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Muay Thai equipment (pre-requisite course: Muay Thai Skills and Instruction or Muay Thai 
Skills) 
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พล 033463  การตัดสินกีฬามวยปล้ า 
Wrestling Judgment  

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยปล้ า การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬามวยปล้ า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ าหรือทักษะกีฬา               
มวยปล้ า) 

rules and regulations of Wrestling, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Wrestling equipment (pre-requisite course: Wrestling Skills and Instruction or Wrestling Skills) 
 

พล 033464  การตัดสินกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
Boxing Judgment 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวยสากล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณ์กีฬามวยสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยสากลหรือทักษะกีฬา
มวยสากล) 

rules and regulations of Boxing, judge and technician beings, standard of the stadium and 
Boxing equipment (pre-requisite course: Boxing Skills and Instruction or Boxing Skills) 
 
พล 033465   การตัดสินกีฬายกน้ าหนัก 

Weightlifting Judgment 
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณ์กีฬายกน้ าหนัก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนักหรือทักษะกีฬา
ยกน้ าหนัก) 

rules and regulations of Weightlifting, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Weightlifting equipment (pre-requisite course: Weightlifting Skills and Instruction or 
Weightlifting Skills) 
 
พล 033466 การตัดสินกีฬายิงธนู 

Archery Judgment 
2(1-2-3) 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬายิงธนู การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬายิงธนู (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงธนูหรือทักษะกีฬายิงธนู) 

rules and regulations of Archery, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Archery equipment (pre-requisite course: Archery Skills and Instruction or Archery Skills) 
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พล 033467   การตัดสินกีฬายิงปืน 2(1-2-3) 
Shooting Judgment  

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬายิงปืน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬายิงปืน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิงปืนหรือทักษะกีฬายิงปืน) 

rules and regulations of Shooting, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Shooting equipment (pre-requisite course: Shooting Skills and Instruction or Shooting Skills) 

 
พล 033468   การตัดสินกีฬายิมนาสติก 

Gymnastics Judgment 
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬายิมนาสติก การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่ง
ขันและอุปกรณ์กีฬายิมนาสติก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกหรือทักษะกีฬา
ยิมนาสติก) 

rules and regulations of Gymnastics, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Gymnastics equipment (pre-requisite course: Gymnastics Skills and Instruction or Gymnastics 
Skills) 
 

พล 033469  การตัดสินกีฬายูโด 2(1-2-3) 
Judo Judgment 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬายูโด การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขันและ
อุปกรณ์กีฬายูโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬายูโดหรือทักษะกีฬายูโด) 

rules and regulations of Judo, judge and technician beings, standard of the stadium and 
Judo equipment (pre-requisite course: Judo Skills and Instruction or Judo Skills) 
 
พล 033470   การตัดสินกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

Dance Sports Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาลีลาศ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน

และอุปกรณ์กีฬาลีลาศ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศเพ่ือสุขภาพหรือทักษะและ
การสอนกีฬาลีลาศหรือทักษะกีฬาลีลาศ) 

rules and regulations of Dance Sports, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Dance Sports equipment (pre-requisite course: , Social Dance skill and Instruction 
Dance Sports Skills and Instruction or Dance Sports Skills) 
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พล 033471     การตัดสินกีฬาว่ายน้ า 
Swimming Judgment 

2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ าหรือทักษะกีฬาว่ายน้ า) 

rules and regulations of Swimming, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Swimming equipment (pre-requisite course: Swimming Skills and Instruction or Swimming 
Skills) 

 
พล 033472   การตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) 

Wushu (Sanshou) Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาวูซูประลองยุทธ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬา                    
วูซูประลองยุทธหรือทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ) 

rules and regulations of Wushu (Sanshou), judge and technician beings, standard of the 
stadium and Wushu (Sanshou) equipment (pre-requisite course: Wushu (Sanshou) Skills and 
Instruction or Wushu (Sanshou) Skills) 
 
พล 033473   การตัดสินกีฬาวู้ดบอล 

Woodball Judgment 
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวู๊ดบอลหรือทักษะกีฬาวู้ดบอล) 

rules and regulations of Woodball, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Woodball equipment (pre-requisite course: Woodball Skills and Instruction or Woodball 
Skills) 
 
พล 033474  การตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 

Aerobic Dance Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาแอโรบิกดานซ์ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิก
ดานซ์หรือทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์) 

rules and regulations of Aerobic Dance, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Aerobic Dance equipment (pre-requisite course: Aerobic Dance Skills and Instruction 
or Aerobic Dance Skills) 
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พล 043187   การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 
Sepak Takraw Judgment 

2(1-2-3) 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน
สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
หรือทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ) 

rules and regulations of Sepak Takraw, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Sepak Takraw equipment (pre-requisite course: Sepak Takraw Skills and Instruction 
or Sepak Takraw Skills) 
 
พล 043189  การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 

Basketball Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
หรือทักษะกีฬาบาสเกตบอล) 

rules and regulations of Basketball, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Basketball equipment (pre-requisite course: Basketball Skills and Instruction or Basketball 
Skills) 
 
พล 043190   การตัดสินกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 

Futsal Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน

และอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอลหรือทักษะกีฬาฟุตซอล) 
rules and regulations of Futsal, judge and technician beings, standard of the stadium and 

Futsal equipment (pre-requisite course: Futsal Skills and Instruction or Futsal Skills) 
 

พล 043191 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
Football Judgment 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอลหรือทักษะกีฬาฟุตบอล) 

rules and regulations of football, judge and technician beings, standard of the stadium 
and football equipment (pre-requisite course: Football Skills and Instruction or Football Skills) 
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พล 043192   การตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 
Rugby Football Judgment 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน
สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬารักบี้ฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล
หรือทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล) 

rules and regulations of Rugby Football, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Rugby Football equipment (pre-requisite course: Rugby Football Skills and 
Instruction or Rugby Football Skills) 
 
พล 043193   การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 

Volleyball Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
หรือทักษะกีฬาวอลเลย์บอล) 

rules and regulations of Volleybal, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Volleybal equipment (pre-requisite course: Volleybal Skills and Instruction or Volleybal Skills) 
 
พล 043194   การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

Beach Volleyball Judgment   
2(1-2-3) 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค 
มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอน
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหรือทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด) 

rules and regulations of Beach Volleyball, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Beach Volleyball equipment (pre-requisite course: Beach Volleyball Skills and 
Instruction or Beach Volleyball Skills) 
 
พล 043195   การตัดสินกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) 

Hockey Judgment 
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน

และอุปกรณ์กีฬาฮอกก้ี (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกก้ีหรือทักษะกีฬาฮอกกี้) 
rules and regulations of Hockey, judge and technician beings, standard of the stadium 

and Hockey equipment (pre-requisite course: Hockey Skills and Instruction or Hockey Skills) 
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พล 043196   การตัดสินกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) 
Indoor Hockey Judgment 

 ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในร่ม การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน
สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฮอกกี้ในร่ม (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม
หรือทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม) 

rules and regulations of Indoor Hockey, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Indoor Hockey equipment (pre-requisite course: Indoor Hockey Skills and Instruction 
or Indoor Hockey Skills) 

 
พล 043197   การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) 

Handball Judgment 
  ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน

สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลหรือ
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล) 

rules and regulations of Handball, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Handball equipment (pre-requisite course: Handball Skills and Instruction or Handball Skills) 
 
พล 043210 การตัดสินกีฬากีฬากาบัดดี้ 

Gabaddi Judgment   
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐานสนามแข่งขัน
และอุปกรณ์กีฬากาบัดดี้ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้หรือทักษะกีฬากาบัดดี้) 

rules and regulations of Gabaddi, judge and technician beings, standard of the stadium 
and Gabaddi equipment (pre-requisite course Gabaddi Skills and Instruction or Gabaddi Skills) 
 
พล 053375   การตัดสินกีฬากระบี่กระบอง 

Krabi-Krabong Judgment   
2(1-2-3) 

ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค มาตรฐาน
สนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬากระบี่กระบอง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอน กีฬา                   
กระบี่กระบองหรือทักษะกีฬากระบี่กระบอง) 

rules and regulations of Krabi-Krabong, judge and technician beings, standard of the 
stadium and Krabi-Krabong equipment (pre-requisite course: Krabi-Krabong Skills and Instruction 
or Krabi-Krabong Skills) 
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                    (3) กลวิธีการฝึกกีฬา 
พล 034475   กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 

Coaching Strategies in Track and Field 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬากรีฑา สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬากรีฑา (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬากรีฑาหรือทักษะกีฬากรีฑา) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Track and Field planning; physical fitness for Track and Field players, (pre-
requisite course: Track and Field Skill and Instruction or Track and Field Skills) 
  
พล 034476   กลวิธีการฝึกกีฬากอล์ฟ 

Coaching Strategies in Golf 
2(1-2-3) 

          การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬากอล์ฟ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬากอล์ฟ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะ
และการสอนกีฬากอล์ฟหรือทักษะกีฬากอล์ฟ) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Golf planning; physical fitness for Golf players,  (pre-requisite course: Golf 
Skill and Instruction or Golf Skills) 
 
พล 034477   กลวิธีการฝึกกีฬาคูราช 

Coaching Strategies in Kurash 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาคูราช สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาคูราช (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาคูราชหรือทักษะกีฬาคูราช) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Kurash planning; physical fitness for Kurash players,  (pre-requisite course: 
Kurash Skill and Instruction or Kurash Skills) 

 
พล 034478   กลวิธีการฝึกกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Cycling 
           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาจักรยาน สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาจักรยาน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาจักรยานหรือทักษะกีฬาจักรยาน) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Cycling planning; physical fitness for Cycling players,  (pre-requisite course: 
Cycling Skill and Instruction or Cycling Skills) 
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พล 034479     กลวิธีการฝึกกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Thai Sword 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาดาบไทย สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาดาบไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทยหรือทักษะกีฬาดาบไทย) 

 skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Thai Sword planning; physical fitness for Thai Sword players,  (pre-requisite 
course: Thai Sword Skill and Instruction or Thai Sword Skills) 

 
พล 034480       กลวิธีการฝึกกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Taekwondo 
           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาเทควันโด สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาเทควันโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโดหรือทักษะกีฬาเทควันโด) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Taekwondo planning; physical fitness for Taekwondo players,  (pre-
requisite course: Taekwondo Skill and Instruction or Taekwondo Skills) 
 
พล 034481       กลวิธีการฝึกกีฬาเทนนิส 

Coaching Strategies in Tennis 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส หรือทักษะกีฬาเทนนิส) 

 skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Tennis planning; physical fitness for Tennis players,  (pre-requisite course: 
Tennis Skill and Instruction or Tennis Skills) 
 
พล 034482       กลวิธีการฝึกเทเบิลเทนนิส 

Coaching Strategies in Table Tennis 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส (วิชาที่ต้องสอบผ่าน
มาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Table Tennis planning; physical fitness for Table Tennis players,  (pre-
requisite course: Table Tennis Skill and Instruction or Table Tennis Skills) 
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พล 034483   กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมินตัน 
Coaching Strategies in Badminton 

2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาแบดมินตัน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมา
ก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตันหรือทักษะกีฬาแบดมินตัน) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Badminton planning; physical fitness for Badminton players,  (pre-requisite 
course: Badminton Skill and Instruction or Badminton Skills) 
 
พล 034484   กลวิธีการฝึกกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Pencak Silat 
           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก  และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาปันจักสีลัต สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาปันจักสีลัต (วิชาที่ต้องสอบผ่านมา
ก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัตหรือทักษะกีฬาปันจักสีลัต) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Pencak Silat planning; physical fitness for Pencak Silat players,  (pre-
requisite course: Pencak Silat Skill and Instruction or Pencak Silat Skills) 
พล 034485  กลวิธีการฝึกกีฬาฟันดาบ 

Coaching Strategies in Fencing 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬาฟันดาบ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาฟันดาบ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบหรือทักษะกีฬาฟันดาบ) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Fencing planning; physical fitness for Fencing players,  (pre-requisite course: 
Fencing Skill and Instruction or Fencing Skills) 

 
พล 034486   กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 

Coaching Strategies in Muay Thai 
2(1-2-3) 

           การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และ
กลวิธีการวางแผนการฝึกกีฬามวยไทย สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยไทย (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬามวยไทยหรือทักษะกีฬามวยไทย) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Muay Thai planning; physical fitness for Muay Thai players,  (pre-requisite 
course: Muay Thai Skill and Instruction or Muay Thai Skills) 
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พล 034487   กลวิธีการฝึกกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Wrestling 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬามวยปล้ า สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยปล้ า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ าหรือทักษะกีฬามวยปล้ า) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Wrestling planning; physical fitness for Wrestling players,  (pre-requisite 
course: Wrestling Skill and Instruction or Wrestling Skills) 
 
พล 034488   กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Boxing 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬามวยสากล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬามวยสากล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬามวยสากลหรือทักษะกีฬามวยสากล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Boxing planning; physical fitness for Boxing players,  (pre-requisite course: 
Boxing Skill and Instruction or Boxing Skills) 
 
พล 034489  กลวิธีการฝึกกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Weightlifting 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬายกน้ าหนัก สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายกน้ าหนัก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนักหรือทักษะกีฬายกน้ าหนัก) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Weightlifting planning; physical fitness for Weightlifting players,  (pre-
requisite course: Weightlifting Skill and Instruction or Weightlifting Skills) 
 

พล 034490   กลวิธีการฝึกกีฬายิงธนู 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Archery 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬายิงธนู สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายิงธนู (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะ
และการสอนกีฬายิงธนูหรือทักษะกีฬายิงธนู) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Archery planning; physical fitness for Archery players,  (pre-requisite course: 
Archery Skill and Instruction or Archery Skills) 
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พล 034491   กลวิธีการฝึกกีฬายิงปืน 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Shooting 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬายิงปืน สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายิงปืน (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน  คือ ทักษะ
และการสอนกีฬายิงปืนหรือทักษะกีฬายิงปืน) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Shooting planning; physical fitness for Shooting players,  (pre-requisite 
course: Shooting Skill and Instruction or Shooting Skills) 
 

พล 034492   กลวิธีการฝึกกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Gymnastics 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬายิมนาสติก สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายิมนาสติก (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกหรือทักษะกีฬายิมนาสติก) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Gymnastics planning; physical fitness for Gymnastics players,  (pre-requisite 
course: Gymnastics Skill and Instruction or Gymnastics Skills) 

 

พล 034493   กลวิธีการฝึกกีฬายูโด 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Judo 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬายูโด สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬายูโด (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและ
การสอนกีฬายูโดหรือทักษะกีฬายูโด) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Judo planning; physical fitness for Judo players,  (pre-requisite course: Judo 
Skill and Instruction or Judo Skills) 
 
พล 034494   กลวิธีการฝึกกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Dance Sports 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาลีลาศ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาลีลาศ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน  คือ ทักษะ
และการสอนกีฬาลีลาศหรือทักษะกีฬาลีลาศ) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Dance Sports planning; physical fitness for Dance Sports players,  (pre-
requisite course: Dance Sports Skill and Instruction or Dance Sports Skills)  
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พล 034495   กลวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Swimming 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาว่ายน้ า สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาว่ายน้ า (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะ
และการสอนกีฬาว่ายน้ าหรือทักษะกีฬาว่ายน้ า) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Swimming planning; physical fitness for Swimming players,  (pre-requisite 
course: Swimming Skill and Instruction or Swimming Skills)  
 
พล 034496 กลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Wushu (Sanshou) 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาวูซูประลองยุทธ (วิชาที่ต้องสอบผ่าน
มาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธหรือทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Wushu (Sanshou) planning; physical fitness for Wushu (Sanshou) players,  
(pre-requisite course: Wushu (Sanshou) Skill and Instruction or Wushu (Sanshou) Skills) 
 
พล 034497  กลวิธีการฝึกกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Woodball 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาวู้ดบอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาวู้ดบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอลหรือทักษะกีฬาวู้ดบอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Woodball planning; physical fitness for Woodball players,  (pre-requisite 
course: Woodball Skill and Instruction or Woodball Skills) 
 

พล 034498   กลวิธีการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Aerobic Dance 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาแอโรบิกดานซ์ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมา
ก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์หรือทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Aerobic Dance planning; physical fitness for Aerobic Dance players,                    
(pre-requisite course: Aerobic Dance Skill and Instructionv or Aerobic Dance Skills) 
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พล 044198   กลวิธีการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Sepak Takraw 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาเซปักตะกร้อ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ หรือทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Sepak Takraw planning; physical fitness for Sepak Takraw players,  (pre-
requisite course: Sepak Takraw Skill and Instruction or Sepak Takraw Skills) 
 

พล 044200   กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Basketball 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาบาสเกตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอลหรือทักษะกีฬาบาสเกตบอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Basketball planning; physical fitness for Basketball players,  (pre-requisite 
course: Basketball Skill and Instruction or Basketball Skills) 

 
พล 044201   กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Fusal 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาฟุตซอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาฟุตซอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอลหรือทักษะกีฬาฟุตซอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Fusal planning; physical fitness for Fusal players,  (pre-requisite course: 
Fusal Skill and Instruction or Fusal Skills) 
 
พล 044202   กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Football 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอลหรือทักษะกีฬาฟุตบอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and football planning; physical fitness for football players,  (pre-requisite 
course: Football Skill and Instruction or Football Skills) 
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พล 044203   กลวิธีการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Rugby Football 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬารักบี้ฟุตบอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลหรือทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Rugby Football planning; physical fitness for Rugby Football players,  (pre-
requisite course: Rugby Football Skill and Instruction or Rugby Football Skills) 
 
พล 044204   กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Volleyball 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลหรือทักษะกีฬาวอลเลย์บอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Volleyball planning; physical fitness for Volleyball players,  (pre-requisite 
course: Volleyball Skill and Instruction or Volleyball Skills) 
พล 044205   กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Beach Volleyball 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (วิชาที่
ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหรือทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Beach Volleyball planning; physical fitness for Beach Volleyball players,  
(pre-requisite course: Beach Volleyball Skill and Instruction or Beach Volleyball Skills) 
 
พล 044206   กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Hockey 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาฮอกกี้ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาฮอกกี้ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ ทักษะ
และการสอนกีฬาฮอกก้ีหรือทักษะกีฬาฮอกก้ี) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Hockey planning; physical fitness for Hockey players,  (pre-requisite course: 
Hockey Skill and Instruction or Hockey Skills) 
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พล 044207   กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) 
Coaching Strategies in Indoor Hockey 

         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาฮอกกี้ในร่ม สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาฮอกกี้ในร่ม (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน 
คือ ทักษะและการสอนกีฬาฮอกก้ีในร่มหรือทักษะกีฬาฮอกก้ีในร่ม) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Indoor Hockey planning; physical fitness for Indoor Hockey players,  (pre-
requisite course: Indoor Hockey Skill and Instruction or Indoor Hockey Skills) 
 
พล 044208  กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Handball 
         การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี
การวางแผนการฝึกกีฬาแฮนด์บอล สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาแฮนด์บอล (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลหรือทักษะกีฬาแฮนด์บอล) 
         skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Handball planning; physical fitness for Handball players,  (pre-requisite 
course: Handball Skill and Instruction or Handball Skills) 
 
พล 044211 กลวิธีการฝึกกีฬากาบัดดี้ 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Gabaddi 
การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี

การวางแผนการฝึกกีฬากาบัดดี้ สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬากาบัดดี้ (วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน คือ 
ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้หรือทักษะกีฬากาบัดดี้) 

 skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Gabaddi planning; physical fitness for Krabi-Krabong players,  (pre-requisite 
course: Gabaddi Skill and Instruction or Gabaddi Skills) 
 
พล 054376   กลวิธีการฝึกกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 

Coaching Strategies in Krabi-Krabong 
การเป็นผู้ฝึกสอน หลักและวิธีการฝึกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคนิค แท็กติก และกลวิธี

การวางแผนการฝึกกีฬากระบี่กระบอง สมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬากระบี่กระบอง (วิชาที่ต้องสอบผ่านมา
ก่อน คือ ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบองหรือทักษะกีฬากระบี่กระบอง) 

skill training for being a coach;  principles and methods of coaching with sports sciences; 
technique, tactic, and Krabi-Krabong planning; physical fitness for Krabi-Krabong players,  (pre-
requisite course: Krabi-Krabong Skill and Instruction or Krabi-Krabong Skills) 
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                              2.2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม 

พล 0121557     โอลิมปิกศึกษา 2(2-0-4) 
Olympic Study 

ประวัติ ปรัชญา มโนทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กรและการบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
ขบวนการโอลิมปิก และองค์กรกีฬาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

history, philosophy, concept, organizational structure and regulation management, 
regulations of the Olympic movement, and sports organizations that are under the supervision 
of the International Olympic Committee 
 
พล 012158   พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 2(1-2-3) 

Physical Education for Children with Special Needs 
นิยามและประเภทของเด็กพิเศษ การเลือกกิจกรรมทางกายและกิจกรรมนันทนาการตามประเภทของ

เด็กพิเศษ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของความบกพร่องทางกาย อาการและวิธีการ  โครงการเรียน
ร่วมและโครงการศึกษาเป็นรายบุคคลส าหรับกลุ่มพิเศษ 

definitions and types of children with special needs, alternative program management 
and adjustment of physical education activities and recreation  for the special skill training, using 
principles, theories; causes of physical defect, symptoms and prevention, types of the special, 
inclusive schooling and case study of the children with special needs 
 
พล 032385   ทักษะกีฬากรีฑา 1(0-2-1) 

       Track and Field Skills 
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬากรีฑา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากรีฑา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Track and Field; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Track and Field skill training, basic rules 
and regulations of Track and Field 

 
พล 032386   ทักษะกีฬากอล์ฟ  1(0-2-1) 

      Golf Skills 
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬากอล์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Golf; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Golf skill training, basic rules and regulations of 
Golf 
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พล 032387   ทักษะกีฬาขี่ม้า  1(0-2-1) 
Horse Racing Skills 

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาขี่ม้า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาขี่ม้า กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Horse Racin; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Horse Racin skill training, basic rules and 
regulations of Horse Racin 

 
พล 032388   ทักษะกีฬาคูราช 1(0-2-1) 

 Kurash Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาคูราช การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคูราช กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Kurash; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Kurash skill training, basic rules and regulations of 
Kurash 
 

พล 032389   ทักษะกีฬาจักรยาน 1(0-2-1) 
 Cycling Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาจักรยาน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจักรยาน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Cycling; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Cycling skill training, basic rules and regulations of 
Cycling 

 
พล 032390   ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส 1(0-2-1) 

 Soft Tennis Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาซอฟท์เทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Soft Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Soft Tennis skill training, basic rules and regulations 
of Soft Tennis 
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พล 032391   ทักษะกีฬาซูโม 1(0-2-1) 
 Sumo Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาซูโม การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาซูโม กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Sumo; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Sumo skill training, basic rules and regulations of 
Sumo 

 
พล 032392   ทักษะกีฬาดาบไทย 1(0-2-1) 

 Thai Sword Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาดาบไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาดาบไทย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Thai Sword; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Thai Sword skill training, basic rules and 
regulations of Thai Sword 

 
พล 032393   ทักษะกีฬาเทควันโด 1(0-2-1) 

 Taekwondo Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเทควันโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทควันโด กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Taekwondo; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Taekwondo skill training, basic rules and 
regulations of Taekwondo 

 

พล 032394   ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทนนิส  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Tennis skill training, basic rules and regulations of 
Tennis 
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พล 032395   ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 Table Tennis Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส  กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Table Tennis; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Table Tennis skill training, basic rules 
and regulations of Table Tennis 
 
พล 032396   ทักษะกีฬาแบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแบดมินตัน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Badminton; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Badminton skill training, basic rules and regulations 
of Badminton 
 

พล 032397   ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง 1(0-2-1) 
 Bowling Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาโบว์ลิ่ง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Bowling; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Bowling skill training, basic rules and regulations 
of Bowling 

 
พล 032398   ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 1(0-2-1) 

 Pencak Silat Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาปันจักสีลัต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Pencak Silat; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Pencak Silat skill training, basic rules and 
regulations of Pencak Silat 
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พล 032399   ทักษะกีฬาเปตอง 1(0-2-1) 
 Petanque Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเปตอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬา เปตอง กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Petanque; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Petanque skill training, basic rules and regulations 
of Petanque 

 
พล 032400   ทักษะกีฬาฟันดาบ 1(0-2-1) 

 Fencing Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟันดาบ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟันดาบ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Fencing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Fencing skill training, basic rules and regulations 
of Fencing 
 
พล 032401   ทักษะกีฬามวยไทย 1(0-2-1) 

 Muay Thai Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยไทย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Muay Thai; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Muay Thai skill training, basic rules and regulations 
of Muay Thai 

 
พล 032402   ทักษะกีฬามวยปล้ า 1(0-2-1) 

 Wrestling Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยปล้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยปล้ า กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Wrestling; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Wrestling skill training, basic rules and regulations 
of Wrestling 
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พล 032403   ทักษะกีฬามวยสากล 1(0-2-1) 
 Boxing Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬามวยสากล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬามวยสากล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Boxing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Boxing skill training, basic rules and regulations of 
Boxing 

 
พล 032404  ทักษะกีฬายกน้ าหนัก 1(0-2-1) 

 Weightlifting Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬายกน้ าหนัก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายกน้ าหนัก กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Weightlifting; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Weightlifting skill training, basic rules and 
regulations of Weightlifting 

 
พล 032405   ทักษะกีฬายิงธนู 1(0-2-1) 

 Archery Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬายิงธนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงธนู กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Archery; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Archery skill training, basic rules and regulations of 
Archery 

 
พล 032406  ทักษะกีฬายิงปืน 1(0-2-1) 

 Shooting Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬายิงปืน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิงปืน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Shooting; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Shooting skill training, basic rules and regulations 
of Shooting 
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พล 032407   ทักษะกีฬายิมนาสติก 1(0-2-1) 
 Gymnastics Skills  

         ความรู้พื้นฐานกีฬายิมนาสติก การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายิมนาสติก กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Gymnastics; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Gymnastics skill training, basic rules and regulations 
of Gymnastics 

 
พล 032408   ทักษะกีฬายูโด 1(0-2-1) 

 Judo Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬายูโด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายูโด กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Judo; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Judo skill training, basic rules and regulations of 
Judo 
 
พล 032409   ทักษะกีฬายูยิตสู 1(0-2-1) 

 Jujutsu Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬายูยิตสู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬายูยิตสู กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of jujutsu; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, jujutsu skill training, basic rules and regulations of 
jujutsu 

 

พล 032410   ทักษะกีฬาเรือแคนู 1(0-2-1) 
 Canoe Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเรือแคนู การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเรือแคนู กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Canoe; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Canoe skill training, basic rules and regulations of 
Canoe 
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พล 032411   ทักษะกีฬาเรือใบ 1(0-2-1) 
 Sailboat Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเรือใบ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเรือใบ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Sailboat; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Sailboat skill training, basic rules and regulations 
of Sailboat 

 
พล 032412   ทักษะกีฬาโรลเลอร์สกี 1(0-2-1) 

 Roller Ski Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาโรลเลอร์สกี การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาโรลเลอร์สกี กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Roller Ski; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Roller Ski skill training, basic rules and regulations 
of Roller ski 

 
พล 032413   ทักษะกีฬาลอนโบวล์ส 1(0-2-1) 

 Lawn Bowls Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาลอนโบวล์ส การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาลอนโบวล์ส กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Lawn Bowls; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Lawn Bowls skill training, basic rules and 
regulations of Lawn Bowls 
 
พล 032414   ทักษะกีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 

 Dance Sports Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาลีลาศ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาลีลาศ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Dance Sport; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Dance Sport skill training, basic rules and 
regulations of Dance Sport 
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พล 032415   ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาว่ายน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ า กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Swimming; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Swimming skill training, basic rules and regulations 
of Swimming 

 
พล 032416   ทักษะกีฬาวินเซิร์ฟ 1(0-2-1) 

 Windsurfing Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวินเซิร์ฟ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวินเซิร์ฟ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Windsurfing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Windsurfing skill training, basic rules and 
regulations of Windsurfing 
 
พล 032417   ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 1(0-2-1) 

 Wushu (Sanshou) Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาวูซูประลองยุทธ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ  กฎ 
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Wushu (Sanshou); selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Wushu (Sanshou) skill training, basic rules 
and regulations of Wushu (Sanshou) 
 
พล 032418   ทักษะกีฬาวู้ดบอล 1(0-2-1) 

 Woodball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวู้ดบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวู้ดบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Woodball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Woodball skill training, basic rules and regulations 
of Woodball 
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พล 032419   ทักษะกีฬาสควอช 1(0-2-1) 
 Squash Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาสควอช การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาสควอช กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Squash; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Squash skill training, basic rules and regulations of 
Squash 

 
พล 032420   ทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด 1(0-2-1) 

 Snooker and billiards Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาสนุกเกอร์และ
บิลเลียด กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Snooker and billiards; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Snooker and billiards skill training, basic 
rules and regulations of Snooker and billiards 

 
พล 032421  ทักษะกีฬาอ-ีสปอร์ต 1(0-2-1) 

 E-Sports Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาอี-สปอร์ต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาอี-สปอร์ต กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of E-Sports; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; E-Sports skill training, basic rules and regulations of E-Sports 
 

พล 032422  ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ 1(0-2-1) 
 Aerobic Dance Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแอโรบิกดานซ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Aerobic Dance; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Aerobic Dance skill training, basic rules 
and regulations of Aerobic Dance 
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พล 032423   ทักษะกีฬาคาราเต้-โด 1(0-2-1) 
 Karate-Do Skills  

         ความรู้พื้นฐานกีฬาคาราเต้-โด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคาราเต้-โด กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Karate-Do; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Karate-Do skill training, basic rules and regulations 
of Karate-Do 
 
พล 042147   ทักษะกีฬากาบัดดี้ 1(0-2-1) 

 Gabaddi Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาบัดดี้ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบัดดี้ กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Gabaddi; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Gabaddi skill training, basic rules and regulations 
of Gabaddi 

 

พล 042148   ทักษะกีฬาเกทบอล 1(0-2-1) 
       Gateball Skills 

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเกทบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเกทบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Gateball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Gateball skill training, basic rules and regulations 
of Gateball 

 
พล 042149   ทักษะกีฬาคริกเก็ต 1(0-2-1) 

 Cricket Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาคริกเก็ต การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคริกเก็ต กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Cricket; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Cricket skill training, basic rules and regulations of 
cricket 
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พล 042150   ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
 Korfball Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาคอร์ฟบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาคอร์ฟบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Korfball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Korfball skill training, basic rules and regulations 
of Korfball 
 
พล 042151   ทักษะกีฬาแชร์บอล 1(0-2-1) 

 Chairball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแชร์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Chairball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Chairball skill training, basic rules and regulations 
of Chairball 

 
พล 042152  ทักษะกีฬาซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Softball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาซอฟท์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาซอฟท์บอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Softball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Softball skill training, basic rules and regulations 
of Softball 

 
พล 042153   ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Sepak Takraw Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Sepak Takraw; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Sepak Takraw skill training, basic rules 
and regulations of Sepak Takraw 
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พล 042155   ทักษะกีฬาเนตบอล 1(0-2-1) 
 Netball Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเนตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเนตบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Netball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Netball skill training, basic rules and regulations of 
Netball 

 
พล 042156   ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาบาสเกตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล  กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Basketball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Basketball skill training, basic rules and regulations 
of Basketball 

 
พล 042157   ทักษะกีฬาเบสบอล 1(0-2-1) 

 Baseball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเบสบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเบสบอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Baseball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Baseball skill training, basic rules and regulations 
of Baseball 

 
พล 042158   ทักษะกีฬาโปโลน้ า 1(0-2-1) 

 Water Polo Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาโปโลน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาโปโลน้ า  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Water Polo; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Water Polo skill training, basic rules and regulations 
of Water polo 
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พล 042159  ทักษะกีฬาฟลอร์บอล 1(0-2-1) 
 Floorball Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟลอร์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟลอร์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Floorball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Floorball skill training, basic rules and regulations 
of Floorball 

 
พล 042160   ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 

 Futsal Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟุตซอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Futsal; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Futsal skill training, basic rules and regulations of 
Futsal 

 
พล 042161  ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Football; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Football skill training, basic rules and regulations 
of Football 

 
พล 042162   ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Rugby Football Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬารักบี้ฟุตบอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Rugby Football; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Rugby Football skill training, basic rules 
and regulations of Rugby Football 
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พล 042163   ทักษะกีฬาเรือพาย 1(0-2-1) 
 Rowing Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเรือพาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเรือพาย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Rowing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Rowing skill training, basic rules and regulations of 
Rowing 

 

พล 042164   ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Volleyball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Volleyball skill training, basic rules and regulations 
of Volleyball 

 

พล 042165  ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 1(0-2-1) 
 Beach Volleyball Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Beach Volleyball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Beach Volleyball skill training, basic rules 
and regulations of Beach Volleyball 

 
พล 042166 ทักษะกีฬาฮอกกี้ 1(0-2-1) 

 Hockey Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฮอกกี้ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฮอกกี้ กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Hockey; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Hockey skill training, basic rules and regulations of 
Hockey 
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พล 042167   ทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม 1(0-2-1) 
 Indoor Hockey Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาฮอกกี้ในร่ม การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Indoor Hockey; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Indoor Hockey skill training, basic rules 
and regulations of Indoor Hockey 

 
พล 042168   ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 1(0-2-1) 

 Handball Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Handball; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Handball skill training, basic rules and regulations 
of Handball 

 
พล 042169   ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 1(0-2-1) 

 Beach Handball Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาแฮนด์บอลชายหาด การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Beach Handball; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Beach Handball skill training, basic rules 
and regulations of Beach Handball 

 
พล 052353  ทักษะกีฬากระบี่กระบอง 1(0-2-1) 

 Krabi-Krabong Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬากระบี่กระบอง การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬากระบี่กระบอง กฎ และ
กติกาการแข่งขันเบื้องต้น 
        fundamentals of Krabi-Krabong; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Krabi-Krabong skill training, basic rules 
and regulations of Krabi-Krabong  
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พล 052354  ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 
  Flying Disc Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาจานร่อน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาจานร่อน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Flying Disc; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Flying Disc skill training, basic rules and regulations 
of Flying Disc 
 
พล 052355   ทักษะกีฬาดาร์ท 1(0-2-1) 

 Darts Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาดาร์ท การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาดาร์ท กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Darts; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Darts skill training, basic rules and regulations of 
Darts 
 
พล 052356   ทักษะกีฬาด าน้ า 1(0-2-1) 

 Scuba Diving Skills  
         ความรู้พื้นฐานกีฬาด าน้ า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และ
ความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาด าน้ า  กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น 

fundamentals of Scuba Diving; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Scuba Diving skill training, basic rules and 
regulations of Scuba Diving 
 
พล 052357 ทักษะกีฬาโต้คลื่น 1(0-2-1) 

 Surfing Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาโต้คลื่น การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาโต้คลื่น  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Surfing; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Surfing skill training, basic rules and regulations of 
Surfing 
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พล 052358   ทักษะกีฬาไตรกีฬา 1(0-2-1) 
 Triathlon Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาไตรกีฬา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาไตรกีฬา  กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Triathlon; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Triathlon skill training, basic rules and regulations 
of Triathlon 

 
พล 052359   ทักษะกีฬาบริดจ์ 1(0-2-1) 

 Bridge Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาบริดจ์ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาบริดจ์ กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Bridge; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; Bridge skill training, basic rules and regulations of Bridge 
 
พล 052360   ทักษะกีฬาปัญจกีฬา 1(0-2-1) 

 Pentathlon Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาปัญจกีฬา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปัญจกีฬา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Pentathlon; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Pentathlon skill training, basic rules and regulations 
of Pentathlon 
 
พล 052361   ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 1(0-2-1) 

 Rock Climbing Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาปีนหน้าผา การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาปีนหน้าผา กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Rock Climbing; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Rock Climbing skill training, basic rules 
and regulations of Rock Climbing 
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พล 052362   ทักษะกีฬาเพาะกาย 1(0-2-1) 
 Bodybuilding Skills  

         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาเพาะกาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาเพาะกาย กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Bodybuilding; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, Bodybuilding skill training, basic rules 
and regulations of Bodybuilding 
 
พล 052366   ทักษะกีฬาร่มบิน 1(0-2-1) 

 Paramotor Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาร่มบิน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะกีฬาร่มบิน กฎ และกติกาการ
แข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Paramotor; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
discipline and safety; physical fitness building, Paramotor skill training, basic rules and regulations 
of Paramotor 
 
พล 052367   ทักษะกีฬาหมากกระดาน 1(0-2-1) 

 Boardgame Skills  
         ความรู้พ้ืนฐานกีฬาหมากกระดาน การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท 
และวินัยในการเล่น การฝึกทักษะกีฬาหมากกระดาน กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น 

fundamentals of Boardgame; selection, maintenance of equipment and facilities; manners, 
and discipline; Boardgame skill training, basic rules and regulations of Boardgame  
 
พล 072131   กายบริหารประกอบดนตรี 1(0-2-1) 

 Calisthenics  
         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกายบริหารประกอบดนตรี การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ท่ากายบริหารแบบต่าง ๆ การฟังจังหวะดนตรี การจัด
ระเบียบแถว การปรับขบวนและแนวคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะกายบริหารประกอบดนตรี  

fundamentals of Calisthenics; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; physical fitness building, exercise postures,  rhythms, row 
organization, line procession and creativity, Calisthenics skill training 
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พล 072132   การละเล่นพื้นเมืองของไทย 1(0-2-1) 
 Thai Folk Plays  

          ความรู้พ้ืนฐานการละเล่นพ้ืนเมืองของไทย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น ลักษณะของการละเล่นพ้ืนเมืองและกีฬาพ้ืนเมืองของไทย ประเภท
ของการเล่นและการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็ก การฝึกทักษะการละเล่นพื้นเมืองของไทย    
           fundamentals of Thai Folk Plays; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; characteristics of folk plays, Thai folk plays, types of folk plays 
and child’s plays, Thai Folk Plays skill training 
 
พล 072133   กิจกรรมประกอบจังหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activity  
         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น หลักการเต้นร าเบื้องต้น ประเภทของการเต้นร าพ้ืนเมืองของ
ประเทศต่างๆ  ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ   ฝึกทักษะการเต้นร าพื้นเมืองของไทย   

fundamentals of Rhythmic Activity; selection, maintenance of equipment and facilities; 
manners, discipline and safety; principles of baisc dance, types of folk dance in different 
countries, types of Rhythmic Activity, Thai filk dance skill training 
 

พล 072134   เกมและเกมน า 1(0-2-1) 
 Games and Lead-Up Games  

         ความรู้พื้นฐานเกมและเกมน า การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย 
และความปลอดภัยในการเล่น การเป็นผู้น าเกม การฝึกเกมและเกมน า    
         fundamentals of Games and Lead-Up Games; selection, maintenance of equipment and 
facilities; manners, discipline and safety; being a game leader, Games and Lead-Up Games skill 
training  

 

พล 072135   ศิลปะการป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Self Defense  

         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัว ทักษะการป้องกันตัว กลวิธีการป้องกันตัว การเลือก การดูแล
รักษาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาท วินัย และความปลอดภัยในการเล่น การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การฝึกทักษะการป้องกันตัว    
         fundamentals of Self defense; self defense skill, defensive tactics,  selection, maintenance 
of equipment and facilities; manners, discipline and safety; physical fitness building, Self Defense 
skill training 



115 

พล 073129   ค่ายพักแรม 2(1-2-3) 
Camping 

หลักการ ความส าคัญ ทฤษฎีการจัดค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม วิธีการจัดค่ายพักแรม 
ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมค่ายพักแรม เรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมและขั้นตอนการเตรียมการจัดการค่าย  
การบริหารจัดการค่าย การฝึกทักษะการเป็นชาวค่ายและผู้น าค่ายพักแรม 

principle, significance, and theory of camping; types of camping, camping activities, 
advantage of camping, principle of camp running, campinng management, training of campers 
skills and camp leader 
 

พล 084051 การสัมมนาทางพลศึกษา 
Seminar in Physical Education 

2(1-2-3) 

 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและประเภทของการสัมมนา การจัดประชุมสัมมนา เทคนิค วิธีการ
จัดการสัมมนา และปฏิบัติการจัดสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา โดยใช้การศึกษางานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา
ทางพลศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การอภิปรายเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูพลศึกษา 
           concept, principles , model, steps, and types of seminar, practice in organizing physical 
education seminars; techniques and methods on launching the seminar, physical education 
seminar, research study, analysis on the problems of physical education, discussion and 
suggestion in solving the problems to integrate the body of knowledge in applying to the 
profession of physical  education through the seminar  
 

วท 083327   สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) 
 Sport Physiology and Exercise 

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และนักกีฬา การท างานของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบกระดูก ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อ
สภาพทางร่างกาย ข้อควรระวังในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
            sports physiology and exercise in children, adults, seniors, and athletes; function of 
circulatory, respiratory, muscular, nervous, and skeletal systems; effect of exercises on physical 
condition of children, adults, seniors, and athletes; cautions in exercises and sports playing 
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สข 003018  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษา 1 
English for Health Education Profession 1 

2(1-2-3) 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาเกี่ยวกับศัพท์และส านวนทางวิชาชีพสุขศึกษา สุขภาพ
และการออกก าลังกาย อาหารและโภชนาการ การพักผ่อนและใช้เวลาว่าง และค าแนะน าเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
ส่วนบุคคล 

practices of listening, speaking, reading, writing skills and conversation related to 
vocabularies and useful expressions on health education; health and exercising issue, food and 
nutrition, recreation and leisure  activities, and profession recommendations for personal health 
 
สข 011056   การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6) 

Health Education and Health Behavioral Science 
แนวคิด ขอบข่าย และหลักการสุขศึกษา การสุขศึกษาในโรงเรียน ในสถานบริการสาธารณสุข การสุข

ศึกษาในขุมขน การส่งเสริมสุขภาพ ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ การวิเคราะห์หลักการทางสุขศึกษา ทฤษฎีทาง
พฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ การประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ การจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  

concepts, scope and principles of health education, health education in school and in 
public health service place, health education in the community, health promotion, health 
literacy, analysis of health education principles, health behavior theory, components of health 
behavior, analysis of health behavior problems, health behavior assessment, protecting oneself 
from risky behavior, health education activities for health behavior modification        
 

สข 011076 การรู้เท่าทันยาและสารเสพติด 2(2-0-4) 
Substance Abuse Literacy 

ความรู้เบื้องต้นของยาและสารเสพติด ยารักษาโรค ผลกระทบต่อการใช้ยาและสารเสพติด กฎหมาย
เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด การรู้เท่าทันยาและสารเสพติด 
แหล่งบริการการบ าบัดผู้ติดยาและสารเสพติด พฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดของเยาวชน การจัดโปรแกรม
การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน การประเมินและการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 

basic knowledge about substance abuse, the effects of substance abuse use and health 
substances, related laws and penalties on drug abuses, substance abuse literacy, dangers of 
substance abuse, drug and substance abuse behavior among youths; management of substance 
abuse prevention programs in schools, evaluation and solving substance abuse problems in 
schools and communities            
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สข 012078  โภชนาการกับสุขภาพ 3(2-2-5) 
Nutrition in Health 

ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพและโรคภัย 
โภชนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ความเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากโภชนาการบกพร่อง ความผิดปกติทางกายวิภาค            
การประเมินสถานภาพโภชนาการ บทบาทของอาหารและโภชนาการในการป้องกันและรักษา วิธีการเลือกอาหาร 
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การวางแผนและออกแบบจัดท าอาหารส าหรับการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยและ
สุขภาพ  

definitions, significance of nutrition; relationship between nutrition and health; 
relationship between nutrition and health and disease; nutrition during different ages, illness and 
disease caused by impaired nutrition, anatomical abnormalities, nutrition evaluation, role of food 
and nutrition in prevention and treatment, principles of food selection and consumption, 
planning and desingning to produce food suitable for age and health 

 

สข 012080  สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
Environmental Health and Safety 

แนวคิดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
แหล่งก าเนิดและผลกระทบของมลพิษท่ีปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางดินและมลพิษที่เกิดจากขยะ การจัดโปรแกรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต สถานศึกษาและชุมชน 
การสร้างเสริมทักษะความปลอดภัย และปัจจัยพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงวิธีการ
ควบคุม และป้องกันอุบัติเหตุ 

concept of  health, safety and environment, relationship of environmental  factors 
affecting health; source and effects of contaminated pollution in various environments; water 
pollution, air pollution, soil pollution and pollution caused by garbage; enforcement skill safety,  
environment program for safety in life and community, school and communities, social behavior 
factors affecting accidents, including methods for controlling and preventing accidents       
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สข 013082 การส่งเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3) 
Mental Health Promotion 

แนวคิดและขอบข่ายของงานสุขภาพจิต หลักการส่งเสริมสุขภาพจิต ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจิต องค์ประกอบของผู้มีสุขภาพจิตดี ผู้มีความผิดปกติทางจิต การพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว
และชุมชน การสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้อ่ืน วิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมบริหาร
ความเครียด ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมปัจจุบัน การออกแบบการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตการ
ปรับตัว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต 

concept and scopes of mental health; mental health promotion concept; psychological 
theory encoring mental health; composition of person with good mental health and mental 
disorders; mental health development of persons, family and community; creating and 
maintaining relationships with other people, method of health problem prevention; method of 
health activity management; pratice in analyzing mental health problems, designing to prevent 
mental health problems with adaptation; paradigm shifts onways of life for mental health            
 
สข 013083 ทักษะทางอารมณ์และสังคมเพื่อสุขภาพ 

Soft skills for Health 
2(1-2-3) 

แนวคิดและความส าคัญของทักษะทางอารมณ์และสังคม ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การบริหารเวลา การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการยึดหยุ่น การประยุกต์ใช้ทักษะทางอารมณ์และสังคมเพ่ือ
สุขภาพ 
         significance and principtes of soft skills, social thinking skills, decision making skills, time 
management skills, communication, problem solving and flexibility; applying soft skills for 
healthcare 
 

สข 043002   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา 
Innovation and Information Technology for Health Education 

2(1-2-3) 

ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสุขศึกษา สื่อและนวัตกรรม   
การเรียนรู้ทางสุขศึกษา เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา การคิดค้นและดัดแปลงวัสดุในท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ในงานสุขศึกษา การพัฒนาการผลิตสื่อโดยใช้วัสดุและภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนางานสุขศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา 

definition and significance of innovation and information technology for health 
education; media and innovations for health education; techniques in the technological 
applications of health education; development and exploitation of media based on reused 
supplies and local wisdoms; the applications of information technology and computers to 
effective health education management 
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3.2. ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 3-4099-00984-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลัง   
        กายและการกีฬา  
ศษ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2562 
 

2547 
2528 

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 3-4499-00332-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการศึกษา) 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลัง   
        กายและการกีฬา 
ศษ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 
 

2547 
2528 

3 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย   

ลีพรหมมา 

3-4001-01337-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

ศศ.ด. มวยไทยศึกษา 
ศษ.ม. พลศึกษา 
ค.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม               

2557 
2546 
2530 

4 ผศ. ค าพาง  ศรีท้าวปากดี 3-4403-00853-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาพลศึกษา) 

กศ.ม. พลศึกษา 
กศ.บ พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2535 

5 ผศ.สุชิลา   สวัสด ี 3-4499-00296-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาการศึกษา) 

ศษ.ม. การวัดและ 
        ประเมินผลการศึกษา 
กศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 
 

2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การภาคสนาม  
             หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษา โดยจัดให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

นักศึกษาที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องแสดง สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา แยกแต่ละชั้นปี ดังนี้  

ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทครู จิตวิทยาส าหรับครู และความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษาและกีฬา มีทักษะและการสอนกีฬา สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้น ากิจกรรม ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างมุ่งมั่น 

ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีความรู้
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ระบบการท างานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว ความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย มีทักษะกีฬาและการสอนกีฬา สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียน เสริมสร้างบรรยากาศการเรียน และ
สร้างความสุขในการเรียน 

ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การสอนพลศึกษา การจัดการเรียนรู้พลศึกษา การ
วัดและประเมินการเรียนรู้พลศึกษา มีทักษะการฝึกและการจัดการกีฬา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการออกแบบ
การสอนพลศึกษา การวัดและประเมินผลในรายวิชา การบริหารจัดการชั้นเรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียน 

ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพลศึกษา สามารถบูรณาการเนื้อหาความรู้ วิชาเอกพลศึกษา วิชาชีพครู สู่การปฏิบัติหน้าที่
ครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     
  4.2 ช่วงเวลา  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาเฉพาะทุกปีการศึกษาตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 – 4  โดยก าหนดให้
ปฏิบัติการสอนในภาคปลายของปีการศึกษา 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  4.3.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3   

- ชั้นปีที่ 1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90 ชั่วโมง  
- ชั้นปีที่ 2 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90 ชั่วโมง 
- ชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90 ชั่วโมง   

4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ของชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษาเต็มเวลา  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
เต็มเวลา ให้นักศึกษาได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมจ านวน 1 ชิ้นงาน 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การท าวิจัยในชั้นเรียน จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางพลศึกษาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
     5.2 ผลการเรียนรู้  
            นักศึกษาสามารถก าหนดปัญหา วางแผนหากลวิธีในการแก้ปัญหา สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บและ
รวบรวมข้อมูล สามารถด าเนินงานวิจัยของตนเอง 
     5.3 การเตรียมการ  
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน ก าหนดชั่วโมงการนิเทศ ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน มีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอน เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา และมีการปัจฉิมนิเทศ หลังการ
ปฏิบัติการสอน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการฝึกปฏิบัติการสอน ตลอดจนการประเมินผลการฝึกการปฏิบัติการสอน 
        5.4 กระบวนการประเมินผล   
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าการวิจัยในชั้นเรียน จากการนิเทศการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมและประเมินผล จากรูปเล่มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และด้าน
การจัดการแข่งขันกีฬา 

 ผ่านการอบรมจากองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   1.1.1  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรง   
            ต่อเวลา มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา    
            และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ   
            องค์กรและสังคม   
   1.1.2. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
            เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
   1.2.1 เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน  
           ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  
           และภูมปิัญญาไทยอย่างสุนทรี 
   1.2.2 ตระหนักรู้ในการสร้างเสริมการ  
          เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนมี  
          ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง  
          ของสรรพสิ่ง สามารถด าเนินชีวิต 
          ได้อย่างมีคุณธรรม และเป็น 
          พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย 
          และสังคมโลก 
 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร 
    พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. กรณีศึกษา 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์ 
    จ าลอง  
6. สถานการณ์จริง 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด      
    การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา  
4. ประเมินตามสภาพจริง  
5. การน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง     
     มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น  
     คุณค่าของตนเองผู้อ่ืนสังคม   
     ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    2.1.1 มีความรอบรู้  ติดตาม 
            ความก้าวหน้าก้าวทันการ 
            เปลี่ยนแปลงของสังคมท้ัง  
            ภายในประเทศและสังคมพหุ 
            วัฒนธรรม 
    2.1.2 มีความสามารถในการประยุกต์  
            เชื่อมโยง บูรณาการ ความรู้ใน  
            การพัฒนาตนเอง และสังคม  
            อย่างสร้างสรรค์ 

1. บรรยาย/อธิบาย /วิทยากร 
    พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. น าเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จ าลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. สถานการณ์จริง/ศึกษาดูงาน 
9. กรณีศึกษา 
10. สืบเสาะความรู้ 

1. ประเมินจากแบบฝึกหัด  
    แบบทดสอบ การสอบ การ  
    รายงาน การปฏิบัติงาน และ 
    การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. ประเมินตามสภาพจริง  
3. ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม 
    เสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
4. ประเมินจากการแสดงความ  
    คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น     
    เรียน 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด   
     ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง   
    ต่อเนื่อง 
    3.1.1 สามารถแสวงหาความรู้  คิด  
            วิเคราะห์  สังเคราะห์  และ       
            ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    3.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยน าหลัก 
           วิชา ข้อมูล ข้อเท็จจริง มาใช้   
           และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    3.2.1 มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า  
            สืบเสาะ แสวงหา และน า   
            ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน 
            สถานการณ์ ต่าง ๆ อย่าง   
            สร้างสรรค ์
    3.2.2 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ   
            สามารถตัดสินใจบนพื้นฐาน  
            ข้อเท็จจริงที่สามารถเชื่อมโยง 
            ไปสู่สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

1. การอภิปราย(Discussion) 
2. สถานการณ์จ าลอง  
   (Simulation) 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
    ปัญหาเป็นฐาน (Problem-  
    based Learning) 
4. กรณีศึกษา (Case study) 
5. การเรียนแบบสืบเสาะหา 
    ความรู้ (Inquiry) 
6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้  
    โครงงาน เป็นฐาน       
   (Project-based  Learning) 
7. การเรียนรู้ร่วมกัน  
    (Collaborative Learning) 
8. แผนผังความคิด 
    (Mind Map) 
 

1. ประเมินจากรายงานการสะท้อน
ความคิดของผู้เรียน  
2. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด   
    การสอบและการสัมภาษณ์ 
4. ประเมินจากผลงานของ  
    นักศึกษา 
5. ประเมินตามสภาพจริง  
6. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้  
    คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
     เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย  
     และสังคมโลก 
   4.1.1 บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์  
          เคารพ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 
   4.1.2 ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ 
           ตาม มีความรับผิดชอบ เสียสละ 
           เพ่ือส่วนรวม และเป็นสมาชิกท่ีดี    
           ของชุมชน สังคม 
   4.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบสังคมและ 
           เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม  
           พหุวัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร 
    พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. น าเสนองาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ 
6. สถานการณ์จ าลอง 
7. เทคนิคการระดมสมอง 
8. ออกค่ายอาสา/ศึกษาดูงาน 
9. กรณีศึกษา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลงานของ 
    นักศึกษา/การมีส่วนร่วม 
3. ประเมินตามสภาพจริง  
    (Authentic Assessment) 
4. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้  
    คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 
5. ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อย่างรู้เท่าทัน 
     5.1.1 มีทักษะการเลือกใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ 
             การเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการ  
             เปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการ  
             เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศเพ่ือการ  
             ติดต่อสื่อสารและการใช้ชีวิต 
             อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการ              
             เก็บข้อมูลการวิเคราะห์และ 
             สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้พัฒนา 
             สังคม 
5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง                
      มีประสิทธิภาพ 
     5.2.1 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 
             เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
             ในสังคม พหุวัฒนธรรม 

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากร  
    พิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. โครงงาน 
4. อภิปราย 
5. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์ 
   จ าลอง  
6. สถานการณ์จริง 
7. การสืบเสาะหาความรู้ 
8. เทคนิคการระดมสมอง 
9. กรณีศึกษา 
10. การสาธิต 
11. การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด           
(Think pair share) 
 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    การสอบและการสัมภาษณ์ 
3. ประเมินจากผลงานของ 
    นักศึกษา  
4. ประเมินตามสภาพจริง  
    (Authentic Assessment) 
5. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้   
    คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 
6. การน าเสนอผลงาน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู 

มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน 
อดกลั้น มีความเสียสละ 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน    

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ 
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ   

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม       

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
4. อภิปรายในประเด็นวิกฤตด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 
5. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง

ปฏิบัติการ (Interactive action 
learning)  

6. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
(Role playing) /(Simulation 
technique)  

7. การเรียนรู้โดยบูรณาการให้
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-integrated learning; 
WIL) 

8. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในขณะท างานตาม
สภาพจริง (Authentic) 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
การสอบและการสัมภาษณ์ 

3. ประเมินจากผลงานของ
กรณีศึกษา 

4. การประเมินโดยใช้แบบวัด
คุณธรรม จริยธรรม  

5. การวัดและประเมินค่านิยม
และความเป็นครู จากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6. การวัดและประเมินผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
มีจิตส านึกในการสร้างความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอก
เลียนผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
2.1  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด

ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพ
ครอูย่างกว้างขวางลึกซึ่ง มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
บูรณาการข้ามศาสตร์ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน 
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตามมาตรฐาน 

1. บรรยาย/อธิบาย /วิทยากรพิเศษ 
2. การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) 

3. การเรียนรู้โดยใช้สืบสอบ 
(Inquiry-based learning) 

4. การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 

5. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) 

6. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning)  

7. การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended learning) โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและ
เรียนร่วมกันในชั้นเรียน 

8. การใช้ห้องเรียนกลับด้าน          
(Flip classroom) 

9. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-integrated learning; 
WIL) 

10. การเข้าร่วมกิจกรรม เสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
การเรียนรู้ 

  

1. วัดและประเมินจากแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ การสอบ การ
รายงาน การปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 

3. วัดและประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

4. วัดและประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

5. วัดและประเมินผลจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6. การวัดและประเมินผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
2.5 ตระหนักรู ้เห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

และประเมินข้อมูล สื่อสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์  

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม  

1. การอภิปราย(Discussion) 
2. สถานการณ์จ าลอง(Simulation) 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem-based 
Learning) 

4. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(Research-based learning)  

5. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher order thinking)  

6. กรณีศึกษา (Case study) 
7. การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry) 
8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

เป็นฐาน                             
(Project-based  learning) 

9. การเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative learning) 

10 . แผนผังความคิด (Mind Map) 
11. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-integrated learning; 
WIL) 

12. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง          
(Self-directed learning)  

13. การเข้าร่วมกิจกรรม เสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

1. วัดและประเมินผลจากรายงาน
การสะท้อนความคิดของผู้เรียน  

2. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

3. วัดและประเมินผลจากการ
น าเสนอรายงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance)  

4. วัดและประเมินผลจาก
ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

5. ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic assessment) 

6. ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (Rubrics) 

7. วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

8. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม เสริมความเป็น
ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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เรียนรู้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก

ของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี                             
มีสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่             
ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนรวม สามารถ 
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง 
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรม สามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning)  
3. การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative 
learning through action)  

4. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
(Shared leadership) ในการ
น าเสนองานวิชาการ  

5. การคิดให้ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่าง
ไตร่ตรอง(Reflective thinking)  

6. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

7. การเข้าร่วมกิจกรรม เสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

2. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา/การมีส่วนร่วม 

3. วัดและประเมินจากการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  

4. วัดและประเมินจากผล
การศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์
ปัญหา  

5. วัดและประเมินจากผลการ
น าเสนองานเป็นกลุ่ม   

6. วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

7.วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม เสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี

1. บรรยาย/อธิบาย/วิทยากรพิเศษ 
2. การสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดย
บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด           
(Think pair share) 

1. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
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เรียนรู้ 
ประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้
การสื่อสารทางวาจา การเขียน 
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการ
และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 
รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน (Project-based  
learning) 

5. การเรียนรู้โดยใช้สืบสอบ 
(Inquiry-based learning) 

6. บทบาทสมมุติ/สถานการณ์ 
   จ าลอง  
7. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
8. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-integrated learning; WIL) 

9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบและการสัมภาษณ์ 

4. วัดและประเมินผลจากการ
น าเสนอรายงานหรือผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance)  

5. วัดและประเมินผลจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

6. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความ

เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่ 

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การผลิตสื่อ การวัด
ประเมินผล การปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค (Micro teaching)  
การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในด้านการ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา การ

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง    
ครูประจ าชั้น เพื่อน อาจารย์
นิเทศ ประเมินนักศึกษาในเรื่อง
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และความเป็นครู 

2. ประเมินผลจากบันทึก
ประสบการณ์การสอน
ประจ าวัน บันทึกสังเกตการ
สอนของครูพ่ีเลี้ยงและเพ่ือน  
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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เรียนรู้ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง

จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ
บริหารจัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย  

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดย
ยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประสานงาน

ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและ
ในสถานศึกษา 

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่าน
การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์ 

 
4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากเพ่ือนในสถาบันและต่าง
สถาบัน 

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ 
เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น              
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง ครูต้นแบบ    

6. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเป็นแกน
น าในการพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตส าหรับ
พัฒนาผู้เรียน 

7. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้น
ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะของ
ผู้เรียนตั้งแต่การให้สังเกต การ
สาธิต การฝึกและการปฏิบัติ
ภายใต้การแนะน าของผู้สอน 
จนถึงการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ 
เช่น การสาธิต การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ การแสดงบทบาท
สมมุติ การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานที่
จริง  

8. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

แฟ้มสะสมงานการบันทึกผล
การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา 

 
 
3. สังเกตการสอนในชั้นเรียนและ

ประเมินแบบบันทึกหลังการ
สอน 

4. ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียน 
5. ประเมินจากการสังเกตการ

ปฏิบัติงาน  
6. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับ   

จากผู้ใช้บริการ อาจารย์ เพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน  

7. ประเมินจากแบบทดสอบ
ทักษะ  

8. วัดและประเมินจากรายงาน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
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เรียนรู้ 
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา 

    รู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
      ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

                 
                      มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 

 
                  
                     รายวชิา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปญัญา 
4. ความสัมพันธ์ ระหวา่งบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ตระหนักและ
ส านึกในความเป็น
ไทย 

2.1 มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 

1.1 กลุม่วิชาภาษา 
บังคับ 
มศ 041013  การใช้ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                  

มศ 051057  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

เลือก 
มศ 042014  วาทการ                 

มศ 042015  การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

มศ 043016  การเขียน                 

มศ 051058  หลักการใช้ภาษาอังกฤษ                 

มศ 052059  ภาษาอังกฤษส าหรบัการกีฬา                 

มศ 053060  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   
                 งาน                   

มศ 053061  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  
                 ด้วยตนเอง                 

มศ 062004  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 
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               มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

                รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 
1.1 กลุม่วิชาภาษา เลือก (ต่อ) 
มศ 072013  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

มศ 092004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                 

1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
บังคับ 
มศ 021006  คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับ 
                 บัณฑิตอุดมคตไิทย                 

เลือก 
มศ 012006  ความงดงามของชีวิต                 

มศ 012007  มนุษย์กับการพัฒนาตน                 

มศ 012008  มนุษย์กับการเรียนรู ้                 

มศ 012009  การออกแบบชีวิต                 

มศ 022007  มนุษย์กับความตาย                 

มศ 121003  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                 

1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ 
บังคับ 
สศ 021002  บทบาทพลเมือง                 

เลือก 
สศ 001004  ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา 
                 แห่งชาติ           

  
    

สศ 022003  ละครกับชีวิต                 
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               มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

                รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณคา่ของสังคมไทยและสังคม
โลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 
1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ เลือก (ต่อ) 
สศ 021004  เศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
                 พัฒนาสังคม 

                

สศ 021005  ภูมิปัญญาและวิถีไทย                 

สศ 022006  พลวัตทางสังคม                 

สศ 022007  อาเซียนกับสังคมไทย                 

สศ 022008  กีฬากับสังคม                 

สศ 022009  การบริหารการพัฒนา                 

สศ 022010  วัยใส ใจสะอาด                 

สศ 031014  เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น                 

สศ 041001  กฎหมายเพื่อการด ารงตน                 

สศ 052003  เศรษฐศาสตร์ต้องรู ้                 
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               มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

                รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็นไทย 

2.1 มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล 
เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง 
ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิ

3.1 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม 

4.1 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

5.1 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

5.2 ใชภ้าษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.4.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ 
วท 091006  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 

วท 101009  สถิติในชีวิตประจ าวัน                 

วท 091007  การคิดและการตัดสนิใจ                 

1.4.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์                 

วท 061003  วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต                 

วท 061004  วิทยาศาสตร์กบัสิ่งแวดล้อม                 

วท 061005  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน 
                 ชีวิตประจ าวัน 

                

1.4.3 กลุ่มเทคโนโลย ี                 

วท 112012  การเรียนรู้สังคมดิจทิัลกับ    
                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                

วท 112013  การสร้างและการประยุกต์ใช้ 
                 เทคโนโลยีสื่อประสม 

                

วท 112014  เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ชีวิต                 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
 

 
                            มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
             
           
   รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้  
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2.1 วิชาชีพครู 

      2.1.1 รายวิชาชีพครู 

กศ 001004  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน                         

กศ 011017  ปรัชญาการศึกษาและความเป็นคร ู                          

กศ 012018  ภาษาและการสื่อสารส าหรับคร ู                           

กศ 022028  การพัฒนาหลักสูตร                         

กศ 023029  วิทยาการจัดการเรียนรู้                         

กศ 032009  เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่พัฒนานวัตกรรม  
                 การเรียนรู ้

                        

กศ 043018  การวัดและประเมินผลการศึกษาและ  
                 การเรียนรู ้

                        

กศ 044019  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้                         

กศ 051013  จิตวิทยาส าหรับคร ู                         
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                            มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
             
   รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2 .ความรู้  
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

        2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

กศ 021035 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

กศ 021036 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

กศ 021037 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
    รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้  
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2 วิชาเอก 

     2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  
พล 003045 การสร้างเสรมิสมรรถภาพทาง 
                กายและทักษะการเคลือ่นไหวพื้นฐาน 

                        

พล 004046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
                พลศึกษา 

                        

พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา                         

พล 011154 การเรียนรู้ทักษะกลไกและการ 
                เคลื่อนไหวทางพลศึกษา 

                        

พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน                         

พล 012156 การป้องกันและการปฐม       
                พยาบาลการบาดเจบ็ทางกีฬา 

                        

พล 013134 การจัดการแข่งขันกฬีา                         

พล 013146 การวัดและประเมินผลพลศึกษา                         

พล 013147 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา                         

พล 013149 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสน 
                เทศทางพลศึกษา 
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                      มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้  
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

     2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (ต่อ) 
พล 072128 ลูกเสือและยุวกาชาด                         

สข 001015 กายวิภาคและสรรีวทิยา                         

สข 011058 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                         

สข 012091 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว                         

สข 013081 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน                         

สข 013084 การควบคุมและการป้องกันโรค                         

สข 023012 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                         

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 2.2.2.1) ปฏิบัติเลือก 

1 ทักษะและการสอนกฬีา 

    1.1 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทบุคคล 
พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา                          

พล 032425 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ                         
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                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1.1 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทบุคคล (ต่อ) 
พล 032426 ทักษะและการสอนกีฬาคูราช                         

พล 032427 ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน                         

พล 032428 ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์ 
                เทนนิส 

                        

พล 032430 ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด                         

พล 032431 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส                         

พล 032432 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิล 
                เทนนิส 

                        

พล 032433 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน                         

พล 032434 ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลตั                         

พล 032436 ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ                         

พล 032438 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า                         

พล 032439 ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1.1 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทบุคคล (ต่อ) 
พล 032440 ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก                         

พล 032441 ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู                         

พล 032442 ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน                         

พล 032443 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก                         

พล 032444 ทักษะและการสอนกีฬายูโด                          

พล 032446 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า                         

พล 032447 ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลอง 
                 ยุทธ 

                        

พล 032448 ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล                         

พล 032450 ทักษะและการสอนคาราเต้-โด                         

พล 052369 ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า                         

พล 052370 ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา                         

พล 052372 ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุก 
                สากล 
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                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1.2 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภททีม 
พล 042171 ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล                         

พล 042174 ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล                         

พล 042175 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกต 
                บอล 

                        

พล 042176 ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล                         

พล 042177 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล                         

พล 042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล                         

พล 042179 ทักษะและการสอนกีฬารักบี ้
                ฟุตบอล 

                        

พล 042180 ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย                         

พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย ์
                บอล 

                        

พล 042182 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย ์
                บอลชายหาด 

                        

พล 042183 ทักษะและการสอนกีฬาฮอกก้ี                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1.2 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภททีม (ต่อ) 
พล 042184 ทักษะและการสอนกีฬาฮอกก้ีในร่ม                         

พล 042185 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล                         

พล 042186 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด ์
                บอลชายหาด 

                        

    1.3 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทกีฬาไทย 
พล 032429 ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย                         

พล 032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย                         

พล 042172 ทักษะและการสอนกีฬาเซปัก 
                ตะกร้อ 

                        

พล 052368 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง                         

พล 052371 ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย                         

    1.4 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทเพ่ือสังคม 
พล 032435 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง                         

พล 032445 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ                         
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                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

    1.4 กลุ่มทักษะและการสอนกฬีาประเภทเพ่ือสังคม (ต่อ) 
พล 032449 ทักษะและการสอนกฬีาแอโรบิกดานซ ์                         

พล 042170 ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี ้                         

พล 052374 ทักษะและการสอนลลีาศเพื่อสุขภาพ                         

พล 052373 ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ)                         

พล 072136 ทักษะและการสอนกายบริหาร 
                ประกอบดนตร ี

                        

พล 072137 ทักษะและการสอนการละเล่นพ้ืน 
                เมืองของไทย 

                        

พล 072138 ทักษะและการสอนการละเล่นพื้น 
                 เมืองอาเซยีน 

                        

พล 072139 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้า 
                จังหวะ 

                        

พล 072140 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า                         

พล 072141 ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว                         

พล 072143 ทักษะและการสอนการช่วยชีวิต 
                ทางน้ า 
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                          มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2 การตัดสินกีฬา 
พล 033451 การตัดสินกีฬากรีฑา                         

พล 033452 การตัดสินกีฬากอลฟ์                         

พล 033453 การตัดสินกีฬาคูราช                         

พล 033454 การตัดสินกีฬาจักรยาน                         

พล 033455 การตัดสินกีฬาดาบไทย                         

พล 033456 การตัดสินกีฬาเทควนัโด                         

พล 033457 การตัดสินกีฬาเทนนสิ                         

พล 033458 การตัดสินกีฬาเทเบลิเทนนิส                         

พล 033459 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน                         

พล 033460 การตัดสินกีฬาปันจกัสีลัต                         

พล 033461 การตัดสินกีฬาฟันดาบ                         

พล 033462 การตัดสินกีฬามวยไทย                         

พล 033463 การตัดสินกีฬามวยปล้ า                         
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                        มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2 การตัดสินกีฬา (ต่อ) 
พล 033464 การตัดสินกีฬามวยสากล                         

พล 033465 การตัดสินกีฬายกน้ าหนัก                         

พล 033466 การตัดสินกีฬายิงธนู                         

พล 033467 การตัดสินกีฬายิงปืน                         

พล 033468 การตัดสินกีฬายิมนาสติก                         

พล 033469 การตัดสินกีฬายูโด                         

พล 033470 การตัดสินกีฬาลลีาศ                         

พล 033471 การตัดสินกีฬาว่ายน้ า                         

พล 033472 การตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธ                         

พล 033473 การตัดสินกีฬาวู้ดบอล                         

พล 033474 การตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ ์                         

พล 043187 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2 การตัดสินกีฬา (ต่อ) 
พล 043189 การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล                         

พล 043190 การตัดสินกีฬาฟุตซอล                         

พล 043191 การตัดสินกีฬาฟุตบอล                         

พล 043192 การตัดสินกีฬารักบีฟุ้ตบอล                         

พล 043193 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล                         

พล 043194 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด                         

พล 043195 การตัดสินกีฬาฮอกกี ้                         

พล 043196 การตัดสินกีฬาฮอกกีใ้นร่ม                         

พล 043197 การตัดสินกีฬาแฮนดบ์อล                         

พล 043210 การตัดสินกีฬากาบัดดี้                         

พล 053375 การตัดสินกีฬากระบีก่ระบอง                         
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                       มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

3 กลวธิีการฝึกกีฬา 
พล 034475 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา                         

พล 034476 กลวิธีการฝึกกีฬากอล์ฟ                         

พล 034477 กลวิธีการฝึกกีฬาคูราช                         

พล 034478 กลวิธีการฝึกกีฬาจักรยาน                         

พล 034479 กลวิธีการฝึกกีฬาดาบไทย                         

พล 034480 กลวิธีการฝึกกีฬาเทควันโด                         

พล 034481 กลวิธีการฝึกกีฬาเทนนิส                         

พล 034482 กลวิธีการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส                         

พล 034483 กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมินตัน                         

พล 034484 กลวิธีการฝึกกีฬาปันจักสีลตั                         

พล 034485 กลวิธีการฝึกกีฬาฟันดาบ                         

พล 034486 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย                         

พล 034487 กลวิธีการฝึกกีฬามวยปล้ า                         

พล 034488 กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล                         
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                      มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

3 กลวิธีการฝึกกีฬา (ต่อ) 
พล 034489 กลวิธีการฝึกกีฬายกน้ าหนัก                         

พล 034490 กลวิธีการฝึกกีฬายิงธนู                         

พล 034491 กลวิธีการฝึกกีฬายิงปืน                         

พล 034492 กลวิธีการฝึกกีฬายิมนาสติก                         

พล 034493 กลวิธีการฝึกกีฬายูโด                         

พล 034494 กลวิธีการฝึกกีฬาลีลาศ                         

พล 034495 กลวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ า                         

พล 034496 กลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ                         

พล 034497 กลวิธีการฝึกกีฬาวู๊ดบอล                         

พล 034498 กลวิธีการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ ์                         

พล 044198 กลวิธีการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

3 กลวิธีการฝึกกีฬา (ต่อ) 
พล 044200 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล                         

พล 044201 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล                         

พล 044202 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล                         

พล 044203 กลวิธีการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล                         

พล 044204 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล                         

พล 044205 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 
                ชายหาด                         

พล 044206 กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้                         

พล 044207 กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ในร่ม                         

พล 044208 กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล                         

พล 044211 กลวิธีการฝึกกาบัดดี ้                         

พล 054376 กลวิธีการฝึกกระบี่กระบอง                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม 

พล 012157 โอลิมปิกศึกษา                         

พล 012158 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ                         

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา                        
 

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ                        
 

พล 032387 ทักษะกีฬาข่ีม้า                        
 

พล 032388 ทักษะกีฬาคูราช                         
 

พล 032389 ทักษะกีฬาจักรยาน                        
 

พล 032390 ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส                        
 

พล 032391 ทักษะกีฬาซูโม                        
 

พล 032392 ทักษะกีฬาดาบไทย                        
 

พล 032393 ทักษะกีฬาเทควันโด                        
 

พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส                        
 

พล 032395 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส                        
 

พล 032396 ทักษะกีฬาแบดมินตนั                        
 

พล 032397 ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง                        
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                      มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
   รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลตั                        

 

พล 032399 ทักษะกีฬาเปตอง                        
 

พล 032400 ทักษะกีฬาฟันดาบ                        
 

พล 032401 ทักษะกีฬามวยไทย                        
 

พล 032402 ทักษะกีฬามวยปล้ า                        
 

พล 032403 ทักษะกีฬามวยสากล                        
 

พล 032404 ทักษะกีฬายกน้ าหนัก                        
 

พล 032405 ทักษะกีฬายิงธน ู                        
 

พล 032406 ทักษะกีฬายิงปืน                        
 

พล 032407 ทักษะกีฬายิมนาสตกิ                        
 

พล 032408 ทักษะกีฬายูโด                        
 

พล 032409 ทักษะกีฬายูยิตส ู                        
 

พล 032410 ทักษะกีฬาเรือแคนู                        
 

พล 032411 ทักษะกีฬาเรือใบ                        
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                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 032412 ทักษะกีฬาโรลเลอรส์ก ี                        

 

พล 032413 ทักษะกีฬาลอนโบร ์                        
 

พล 032414 ทักษะกีฬาลีลาศ                        
 

พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายน้ า                        
 

พล 032416 ทักษะกีฬาวินด์เซิร์ฟ                        
 

พล 032417 ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ                        
 

พล 032418 ทักษะกีฬาวู้ดบอล                        
 

พล 032419 ทักษะกีฬาสควอช                        
 

พล 032420 ทักษะกีฬาสนุกเกอรแ์ละบลิเลยีด                        
 

พล 032422 ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์                        
 

พล 032421 ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต                        
 

พล 032423 ทักษะคาราเต้-โด                        
 

พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดดี ้                         
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                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 042148 ทักษะกีฬาเกทบอล                        

 

พล 042149 ทักษะกีฬาคลิกเก็ต                        
 

พล 042150 ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล                        
 

พล 042151 ทักษะกีฬาแชร์บอล                        
 

พล 042152 ทักษะกีฬาซอฟท์บอล                        
 

พล 042153 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ                        
 

พล 042155 ทักษะกีฬาเนตบอล                        
 

พล 042156 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล                        
 

พล 042157 ทักษะกีฬาเบสบอล                        
 

พล 042158 ทักษะกีฬาโปโลน้ า                        
 

พล 042159 ทักษะกีฬาฟลอร์บอล                        
 

 

154 



155 
 

 
                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 042160 ทักษะกีฬาฟุตซอล                        

 

พล 042161 ทักษะกีฬาฟุตบอล                        
 

พล 042162 ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล                        
 

พล 042163 ทักษะกีฬาเรือพาย                        
 

พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล                        
 

พล 042165 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด                        
 

พล 042166 ทักษะกีฬาฮอกก้ี                        
 

พล 042167 ทักษะกีฬาฮอกก้ีในร่ม                        
 

พล 042168 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล                        
 

พล 042169 ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด                        
 

พล 052353 ทักษะกีฬากระบี่กระบอง                        
 

พล 052354 ทักษะกีฬาจานร่อน                        
 

พล 052355 ทักษะกีฬาดาร์ท                        
 

พล 052356 ทักษะกีฬาด าน้ า                        
 

พล 052357 ทักษะกีฬาโต้คลื่น                        
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 052358 ทักษะกีฬาไตรกีฬา                        

 

พล 052359 ทักษะกีฬาบริดจ ์                        
 

พล 052360 ทักษะกีฬาปันจกีฬา                        
 

พล 052361 ทักษะกีฬาปีนหน้าผา                        
 

พล 052362 ทักษะกีฬาเพาะกาย                        
 

พล 052366 ทักษะกีฬาร่มบิน                        
 

พล 052367 ทักษะกีฬาหมากกระดาน                        
 

พล 072131 กายบริหารประกอบดนตรี                        
 

พล 072132 การละเล่นพ้ืนเมืองของไทย                        
 

พล 072133 กิจกรรมประกอบจังหวะ                        
 

พล 072134 เกมและเกมน า                        
 

พล 072135 ศิลปะการป้องกันตัว                        
 

พล 073129 ค่ายพักแรม                         
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                    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2 .ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2.2.2.2 กลุ่มวชิาเอกเลือกเพ่ิมเติม (ต่อ) 
พล 084051 การสัมมนาทางพลศกึษา                         

วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออก 
                ก าลังกาย 

                        

สข 033018 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
                สุขศึกษา 1 

                        

สข 011056 การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ                          

สข 011076 การรู้เท่าทันยาและสารเสพติด                         

สข 012078 โภชนาการกับสุขภาพ                         

สข 012080 สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความ 
                ปลอดภัย 

                        

สข 013082 การส่งเสริมสุขภาพจติ                         

สข 013083 ทักษะทางอารมณ์และสังคมเพื่อ 
                สุขภาพ 

                        

สข 043002 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสน 
                เทศทางสุขศึกษา 

                        

157 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2562 สรุปดังนี้ 
 1.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
  ระดับคะแนน   ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
   A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0 
   B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 
   B  ดี (Good)    3.0 
   C+  ดีพอใช้ (Fairly Good)   2.5 
   C  พอใช้ (Fair)          2.0 
   D+  อ่อน (Poor)     1.5 
   D  อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
   F  ตก (Fail)     0.0 
 1.2   ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)/การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่

นับหน่วยกิต(Audit) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 
P ผลการเรียนผ่าน (Pass) ใช้ส าหรับกรณีผลการเรียนที่ได้รับการ

พิจารณาเทียบผลการเรียนรายวิชา 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) ใช้

ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา 

R                   การลงทะเบียนเรียนซ้ า (Repeated) เพ่ือปรับระดับคะแนน ส าหรับ
กรณีรายวิชาที่ได้ต่ ากว่า C และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00     
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
       2.1.1 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
        2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา             
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
       2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีร ะบบประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
       การก าหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
       2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
       2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม                      
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา
ต่าง ๆ ของการศึกษา 
       2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
       2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาและ            
เข้าศึกษา เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
       2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในประเด็นของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งข้ึนด้วย 
       2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้              
ของนักศึกษา 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562               
ข้อ 34 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (1) ใช้ระยะเวลาดังนี้ 
      (ก) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 (2) สอบได้ทุกรายวิชา มีจ านวนหน่วยกิตรวมครบตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 
 (3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 (4) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ                
เป้าหมายของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ  แก่อาจารย์ใหม่  
  1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารงานวิชาการของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะต้อง
ด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ  
 1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน  
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์ใหม่ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 การด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการ
อบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลซึ่งอาจารย์ใหม่               
ทุกคน ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 
ชั่วโมง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ                    
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตร โดยท าหน้าที่ ดังนี้ 
 1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในระดับสถาบัน เพ่ือก ากับทิศทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายสถาบันและมาตรฐานการผลิตครู 
 1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในระดับวิทยาเขต เพ่ือก ากับดูแลคุณภาพการจัดการเรียน                  
การสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ในระดับวิทยาเขต 
 1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
             1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการมาประกอบ                     
การพิจารณา 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้จ านวน     
6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 มีการส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต โดยจะท าการส ารวจถึงจ านวนร้อย
ละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
 
3. นักศึกษา  
 3.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 3.2 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน          
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  
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 3.4 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 
 3.5 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
การรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 
4. อาจารย์ 
 4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
 4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและแนวทางของหลักสูตร 
 4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4.4 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์                 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
            5.2 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
 5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  6.1 บริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
เอกสาร หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 6.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อ
หนังสือ สื่อ และต าราที่จ าเป็นต่อหลักสูตร  
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 6.3 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา ผลงานวิชาการอ่ืนๆและสื่อการเรียนการ
สอนที่จ าเป็นต่อหลักสูตร 
 6.4 จัดระบบการใช้ทรัพยากร การเรียนการสอนร่วมกันกับคณะอ่ืนๆ 
 6.5 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
 6.6 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินงานต้องบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานครบ

ตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ ต้องมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ก่อนได้รับการเผยแพร่หลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี) พ.ศ.2562  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด า เนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 
    

8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน า
ด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้      

9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
   

13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมท่ีก าหนดและเป็นประจ าทุกปี      

14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา      

15)      ผูส้ าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าระดับ 
B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50      

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 11 12 12 14 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 10 11 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดอ่อนและ              
จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคน
รับผิดชอบ 

1.1.2 ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่ม
นักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการ
สอบ1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นักศึกษาและความ
สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2)  

1.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามในโครงการปัจฉิม
นิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของบัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจาก
นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง  
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน            
และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม  
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต                    
การวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ และความก้าวหน้าของบัณฑิต  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีท่ีจ าเป็น พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา  
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายใน  
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน

ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
การศึกษาดูงาน รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอรองคณบดี  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 
 ก  ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
 ข  ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน และการเทียบ              
                ผลการเรียน พ.ศ. 2556   
 ค  ค าสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร    

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรีและปริญาโท 
หลักสูตรศึกษาศาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา  
สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ และสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

          ง    ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม                         
 จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน 

และการเทียบผลการเรียน พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการโอนย้ายผลการเรียน  

และการเทียบผลการรียน พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และวพากษ์หลักสูตร 
- ค าสั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

- ค าสั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี และ
ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา สาขาพลศึกษาส าหรับ
บุคคลพิเศษ และสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ง  

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรปรับปรุงกับหลกัสูตรเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 

1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา  
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
- Bachelor of Education Program in Physical 
Education   

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
- Bachelor of Education Program in Physical 

Education   

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   

2. ชื่อปริญญา/วิชาเอก - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  
- ศษ.บ. (พลศึกษา) 
- Bachelor of Education (Physical Education) 
- B.Ed. (Physical Education) 

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  
- ศษ.บ. (พลศึกษา) 
- Bachelor of Education (Physical Education) 
- B.Ed. (Physical Education) 

คงเดิม 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คงเดิม 
4. รูปแบบของหลักสูตร - หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 

- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
- หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

คงเดิม 

5. ปรัชญา พลศึกษาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา   

พลศึกษา พัฒนากาย ใจ  อารมณ์ สังคม และความ
มีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกายและกีฬา
เป็นเครื่องมือ 

เรียบเรียงปรัชญาหลักสูตร เพ่ือให้
กระชับ เน้นการให้ความส าคัญของ
เป้าหมายหารจัดการเรียนรู้ด้านพล
ศึกษา 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
6. วัตถุประสงค์ 1)  มีค่ านิ ยมร่ วม  ตระหนักและยึดผู้ เ รี ยนเป็น

ศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่
เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 
มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  มีความพอเพียงและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบ
รู้ทั้งในด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพพลศึกษา  และ
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะ
ศตวรรษที่  2 1  มี ความสามารถคิ ดวิ เ คราะห์                
มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพพลศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน 
5) เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ
เชี่ยวชาญกีฬา สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ 

1) ม ีค ่าน ิยมร ่วม  ตระหน ักและย ึดผู ้เ ร ียนเป ็น
ศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึง
ต ัวตนความเป็นคร ูและมีเจตคติต ่อว ิชาช ีพคร ูที่
เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพ
ครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 
3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบ
รู้ในด้านต่างๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู ้และรอบรู ้ 
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
4) เป็นผู ้ร ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู ้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์  การคิด
ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ 
พัฒนาความรู ้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ปรับวัตถุประสงค์เพ่ิอให้มีความ
ชัดเจนในสาขาและให้มีความกระชับ
มากยิ่งขึ้น 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
6. วัตถุประสงค์ (ต่อ) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดย

ใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน   
6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติรักท้องถิ่น มี
จิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็น
พลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 

5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การ
สอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน   
6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนิน
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทย
และพลโลก 

 

7. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  138 นก. 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 นก. 
- หมวดวิชาเฉพาะ         102 นก. 

      กลุ่มวิชาชีพครู      36 นก. 
      กลุ่มวิชาเอก         66 นก. 
- หมวดวิชาเลือกเสรี        6  นก. 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  132 นก. 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 นก. 
- หมวดวิชาเฉพาะ          96 นก. 

      กลุ่มวิชาชีพครู      36 นก. 
      กลุ่มวิชาเอก         60 นก. 
- หมวดวิชาเลือกเสรี        6  นก. 

เพ่ิมรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรโดยเพิ่มในกลุ่มวิชาเอก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ครบถ้วน น าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและทันต่อยุคสมัย 

8. การจัดการศึกษา ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2562 

ใช้ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2556 

ปรับตามระเบียบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
10. หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาชีพครู   

- รายวิชาชีพครู                      24 นก. 
- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 นก. 

- รายวิชาชีพครู                      24 นก. 
- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 นก. 

คงเดิม 
  

  10.1 รายวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3)  ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) คงเดิม 
จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5)  จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5)  คงเดิม 

 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) คงเดิม 
 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)  วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)  คงเดิม 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     

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

คงเดิม 

 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้             
3(2-2-5) 

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

คงเดิม 

 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) คงเดิม 
 
 

ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) คงเดิม 

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) คงเดิม 

 

    10.2 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    2(90 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    2(90 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3    2(90 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4    6(360 ชั่วโมง) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    2(120 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    2(120 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3    2(120 ชั่วโมง) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4    6(360 ชั่วโมง) 

ลดจ านวนชั่วโมงปฎิบัติการสอน 1-3 
เพ่ือความเหมาะสม และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
11. หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาเอก 
 

1) วิชาเอก                             66   นก. 
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ               40   นก.      

    1.2) กลุ่มวิชาเลือก                26   นก. 
- ปฏิบัติเลือก                    24    นก. 
  - ทักษะและการสอน          12    นก. 
  - การตัดสินกีฬา           8    นก. 
  - กลวิธีการฝึก              4   นก. 
- กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม 2  นก. 

1) วิชาเอก                             60   นก. 
1.1) วิชาเอกบังคับ                40   นก. 

          -บังคับทฤษฎี                 22   นก. 
          -บังคับปฏิบัติ                 18   นก. 
     1.2) วิชาเอกเลือก                20   นก. 

- กลุ่มวิชาทักษะและการสอน   8   นก. 
- กลุ่มวิชากลวิธีการฝึกกีฬาฯ  10   นก. 

          - กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม    2   นก. 

เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอก
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจในการจัด
การศึกษาของมหวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่
ความสามารถด้านความเป็นครู  
ผู้ตัดสินกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา 

1) วิชาเอก 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
 

พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษา 2(2-0-4) ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย 

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) คงเดิม 
การวัดและประเมินผลพลศึกษา 2(1-2-3) การวัดและประเมินผลพลศึกษา 2(1-2-3) คงเดิม 

 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2(1-2-3) ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2(1-2-3) ปรับจากรายวิชาบังคับเป็นรายวิชาใน
กลุ่มทฤษฎีเลือก 

 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6)  คงเดิม 
 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทาง

กีฬา 2(1-2-3) 
การบาดเจ็บทางการกีฬา 2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาเพ่ือ

ประโยชน์ต่อผู้เรียน และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

 การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพล
ศึกษา 2(1-2-3) 

การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพล
ศึกษา 2(1-2-3) 

คงเดิม 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
(ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) การจัดการเรียนรู้พลศึกษา  3(2-2-5) คงเดิม 
ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) คงเดิม 
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5) -      รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้อง 

     กับสาขาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ  
     เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ 
     สภาพปัจจุบัน 

การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4) - 
 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการ

เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
- 

 การควบคุมและการป้องกันโรค 2(2-0-4) - 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา 

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

ปรับจากกลุ่มเอกเลือกเพ่ิมเติมมาเป็น
กลุ่มวิชาบังคับ 

 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3(3-0-6)  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3(3-0-6) ปรับจากกลุ่มเอกเลือกเพ่ิมเติมมาเป็น
กลุ่มวิชาบังคับ 

 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 3(2-2-5) 
- 

ปรับจากกลุ่มวิชาเอกเลืกเพ่ิมเติมมาเป็น
กลุ่มวิชาบังคับ 

 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 3(3-0-6) เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 3(3-0-6) ปรับจากกลุ่มวิชาเอกเลืกเพ่ิมเติมมาเป็น
กลุ่มวิชาบังคับ 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
2) กลุ่มวิชาเลือก 
    1. ปฏิบัติเลืก 
        - ทักษะและการสอน
กีฬา 
          
 

ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
- ปรับรายวิชากลุ่มทักษะและ

การสอนกีฬาที่เป็นกลุ่มบังคับ
และเลือกเป็นรายวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชา 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กีฬาประเภทบุคคล กลุ่มกีฬา
ประเภททีม กลุ่มกีฬาไทย 
และกลุ่มกีฬาเพ่ือสังคม 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 

   
 

 

ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนคาราเต้-โด 2(1-2-3) ทักษะและการสอนคาราเต้-โด 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาคูราช 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาคูราช 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์เทนนิส 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด 2(1-2-3)   ทักษะและการสอนกีฬาเทควันโด 2(1-2-3)   
ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬายิงธนู 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬายิงปืน 2(1-2-3)  
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - ทักษะและการสอน
กีฬา (ต่อ) 
 

ทักษะและการสอนกีฬายูโด 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬายูโด 2(1-2-3)   
 
 
 
 
 
- ปรับรายวิชากลุ่มทักษะและ

การสอนกีฬาที่เป็นกลุ่มบังคับ
และเลือกเป็นรายวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชา 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กีฬาประเภทบุคคล กลุ่มกีฬา
ประเภททีม กลุ่มกีฬาไทย 
และกลุ่มกีฬาเพ่ือสังคม 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 

 
 
 
 
 

ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬาด าน้ า 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาปีนหน้าผา 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3)       ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3)       
ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกสากล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล 2(1-2-3)  ทักษะและการสอนกีฬาซอฟท์บอล 2(1-2-3)  
ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเนตบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเบสบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด           
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด           
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - ทักษะและการสอน
กีฬา (ต่อ) 

ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด                
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลชายหาด                
2(1-2-3) 

 
 

 

 

 

- ปรับรายวิชากลุ่มทักษะและ
การสอนกีฬาที่เป็นกลุ่มบังคับ
และเลือกเป็นรายวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชา 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กีฬาประเภทบุคคล กลุ่มกีฬา
ประเภททีม กลุ่มกีฬาไทย 
และกลุ่มกีฬาเพ่ือสังคม 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสม 

 

ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเรือพาย 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาหมากรุกไทย 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 

- 
ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด              
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ) 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬาหมากล้อม (โกะ) 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี             
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนกายบริหารประกอบดนตรี             
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย    
2(1-2-3) 

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองของไทย    
2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - ทักษะและการสอน
กีฬา (ต่อ) 

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน    
2(1-2-3)  

ทักษะและการสอนการละเล่นพื้นเมืองอาเซียน     
2(1-2-3) 

 
 
 

 
ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2(1-2-3) ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2-3) ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้ 2(1-2-3) ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้ 2(1-2-3) 
ทักษะและการสอนความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) - - เพ่ิมรายวิชาทักษะและการ

สอนความปลอดภัยทางน้ าตา
มนโยบายรัฐบาล 

        - การตัดสินกีฬา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินกีฬากรีฑา 2(1-2-3)  
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

     
     -    เพ่ิมกลุ่มการตัดสินกีฬาเพ่ือให้ 
          สอดคล้องกับเป้าหมายการ  
          ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย       
          การกีฬาแห่งชาติด้านการ 
          ตัดสินกีฬา 
     -    พัฒนารายวิชาและค าอธิบาย 
          รายวชิาในกลุ่มวิชาการตัดสิน 
          กีฬาขึ้นมาใหม่ 
 
      
 

การตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาคูราช 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - การตัดสินกีฬา 
(ต่อ) 
 

การตัดสินกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3) 

 
- 

 
 
 
 
 
 
    -    เพ่ิมกลุ่มการตัดสินกีฬาเพื่อให้ 
          สอดคล้องกับเป้าหมายการ  
          ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย       
          การกีฬาแห่งชาติด้านการ 
          ตัดสินกีฬา 
     -    พัฒนารายวิชาและค าอธิบาย 
          รายวชิาในกลุ่มวิชาการตัดสิน 
          กีฬาขึ้นมาใหม่ 
 

การตัดสินกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬายิงธนู 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬายิงปืน 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬายูโด 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - การตัดสินกีฬา 
(ต่อ) 
 

การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3)   
การตัดสินกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) 
การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) 

        - กลวิธีการฝึกกีฬา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2(1-2-3)  
 
 
 
 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย

รายวิชาให้มีความเหมาะสม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

กลวิธีการฝึกกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาคูราช 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาคูราช 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบไทย 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาเทควันโด 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด             

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเบิลเทนนิส           

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน              

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาปันจักสีลัต 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาปันจักสีลัต           

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟันดาบ 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
         - กลวิธีการฝึกกีฬา 
(ต่อ) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวิธีการฝึกกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ า 2(1-2-3)  
 

 
 
 
 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย

รายวิชาให้มีความเหมาะสม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

 
 

กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล              
2(1-2-3) 

กลวิธีการฝึกกีฬายกน้ าหนัก 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ าหนัก            
2(1-2-3) 

กลวิธีการฝึกกีฬายิงธนู 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬายิงปืน 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก            

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬายูโด 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาวูซูประลองยุทธ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวูซูประลองยุทธ 

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาวู๊ดบอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวู๊ดบอล 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาแอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแอโรบิกดานซ์ 

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ  

2(1-2-3) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
        - กลวิธีการฝึกกีฬา 
(ต่อ) 
 

- 
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
ชายหาด 2(1-2-3) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความเหมาะสม 
ตามสภาพปัจจุบัน 
 

กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล    
2(1-2-3) 

กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล          

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล     

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล

ชายหาด 2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี ้2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาฮอกกี้ในร่ม 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้ในร่ม         

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล         

2(1-2-3) 
กลวิธีการฝึกกระบี่กระบอง 2(1-2-3) กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง 

2(1-2-3) 

210 



211 
 

 

 

 

หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกีฬากระบี่กระบอง 1(0-2-1)  
 
 
 
 
 
 
 
                             - 
 

 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนารายวิชาทักษะกีฬา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การเลือกวิชากีฬาตามความ
ต้องการ และศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพ 

 

 

 

ทักษะกีฬากาบัดดี้ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเกทบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬากรีฑา 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬากอล์ฟ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาขี่ม้า 1(0-2-1) 
ทักษะคาราเต้-โด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเรือแคนู 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาคูราช 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาคลิกเก็ต 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาจานร่อน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาจักรยาน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาแชร์บอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาซอฟท์บอล 1(0-2-1) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม (ต่อ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกีฬาซูโม 1(0-2-1)  
 
 
 
 
 
 
 
                              - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 

 
 
 
 
 
  
- พัฒนารายวิชาทักษะกีฬา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การเลือกวิชากีฬาตามความ
ต้องการ และศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาดาบไทย 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาดาร์ท 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาด าน้ า 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาโต้คลื่น 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาไตรกีฬา 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเทควันโด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเนตบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเบสบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาแบดมินตัน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาบริดจ์ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาปันจกีฬา 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเปตอง 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 1(0-2-1) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม (ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกีฬาโปโลน้ า 1(0-2-1)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนารายวิชาทักษะกีฬา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การเลือกวิชากีฬาตามความ
ต้องการ และศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพ 

 

 

 

 

ทักษะกีฬาเพาะกาย 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฟันดาบ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฟุตซอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฟุตบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฟลอร์บอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬามวยไทย 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬามวยปล้ า 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬามวยสากล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายิมนาสติก 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายิงธนู 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายิงปืน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายกน้ าหนัก 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายูโด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬายูยิตสู 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเรือพาย 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาเรือใบ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาร่มบิน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม (ต่อ) 
 

ทักษะกีฬาลอนโบร์ 1(0-2-1)  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- พัฒนารายวิชาทักษะกีฬา
เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การเลือกวิชากีฬาตามความ
ต้องการ และศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพ 

 

ทักษะกีฬาโรลเลอร์สกี 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาว่ายน้ า 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาวินด์เซิร์ฟ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาวู้ดบอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาสควอช 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาหมากกระดาน 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาแฮนด์บอล 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฮอกก้ี 1(0-2-1) 
ทักษะกีฬาฮอกก้ีในร่ม 1(0-2-1) 
กายบริหารประกอบดนตรี 1(0-2-1) 
การละเล่นพื้นเมืองของไทย 1(0-2-1) 
กิจกรรมประกอบจังหวะ 1(0-2-1) 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม (ต่อ) 
 

เกมและเกมน า 1(0-2-1)   
การช่วยชีวิตทางน้ า 2(1-2-3) 
ศิลปะการป้องกันตัว 1(0-2-1) 
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 2(1-2-3) สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย             

2(1-2-3) 
ปรับจากกลุ่มบังคับทฤษฎีมาเป็นกลุ่ม
ทฤษฎีเลือก 

การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) ปรับจากกลุ่มบังคับทฤษฎีมาเป็นกลุ่ม
ทฤษฎีเลือก 

ค่ายพักแรม 2(1-2-3) ค่ายพักแรม 2(1-2-3) ปรับจากกลุ่มบังคับทฤษฎีมาเป็นกลุ่ม
ทฤษฎีเลือก 

การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)   
 
 
       รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้อง 
       กับสาขาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
       และสอดคล้องกับสภาวะโลก 
       ปัจจุบัน 

สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3(3-0-6)  
การส่งเสริมสุขภาพจิต 2(2-0-4)  
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสุขศึกษา 12(2-0-4)  
การรู้เท่าทันยาและสารเสพติด 2(2-0-4)  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา
2(1-2-3) 

 

ทักษะทางอารมณ์และสังคมเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)  
โอลิมปิกศึกษา 2(2-0-4)  
พลศึกาส าหรับเด็กพิเศษ 2(1-2-3) พลศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา

ให้มีความเหมาะสมตามสภาพปัจจุบัน 
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หัวข้อ/สาระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 การแก้ไข/ค าชี้แจง 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มเติม (ต่อ) 

โภชนาการกับสุขภาพ 3(2-2-5) โภชนาการ 3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสมตามสภาพปัจจุบัน 

11. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก. ไม่น้อยกว่า 6 นก. เหมือนเดิม 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม เลขประจ าตัวประชาชน  3-4099-00984-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาพลศึกษา  
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออก    
        ก าลังกายและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2562 

ปริญญาโท   ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2547 
ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 
ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2528 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. ต ารา/หนังสือ – 
 2. งานวิจัย   
Wanchai Kongphonphorm.  (2016). The Effects of Sport and Recreation Learning Process 

for the Kindergarten and Primary School. Proceedings of 6th Institute of Physical 
Education International Conference, 6-8 July, 2016. Town in Town Hotel, Bangkok, 
Thailand, Institute of Physical Education. pp. 195-201. 

Wanchai Kongphonphorm.  (2017). The opinions on learning track and field (athletics) of 
the school administrators, physical education teachers, and high school 
students in Mahasarakham Educational Region of the academic year 2019. 
Proceedings of 7th Institute of Physical Education International conference, 28-30 
June 2017, Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. 
pp. 293-298. 

Ratanaprorn Kongphonphorm and Wanchai Kongphonphorm.  (2019).  Developing an 
instructional model for systematical Thinking improvement in ability 
enhancement on Teaching and learning Design for Practical Training Experience 
in Teaching Profession of Student, Faculty of Education, Mahasarakham 
Campus. Proceedings of 9th Institute of Physical Education International Conference 
2019, 19–21 May 2019, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical 
Education. pp. 57-58. 

 3. บทความวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. ทักษะและการสอนแบดมินตัน   2(1-2-3) 
2. การจัดการแข่งขันกีฬา    2(1-2-3) 
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2(90) 
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2(90) 
5. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  2(90) 
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6. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(360) 
ประสบการณ์ 

1. ประสบการณ์สอน  33 ปี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม   เลขประจ าตัวประชาชน  3-4499-00333-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออก     
         ก าลังกายและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2561 

ปริญญาโท   ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2547 
ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2528 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. ต ารา/หนังสือ – 
 2. งานวิจัย  
Ratanaprorn Kongphonphorm.  (2017). Teaching Competencies of Student on 

Professional Experience Training Faculty of Education, Physical Education 
Institute. Proceedings of 7th Institute of Physical Education International conference, 
28-30 June 2017, Town in Town Hotel, Bangkok, Thailand, Institute of Physical 
Education. pp. 320 – 325.  

Ratanaprorn Kongphonphorm.  (2019). Developing an instructional model for systematical 
Thinking improvement in ability enhancement on Teaching and learning Design 
for Practical Training Experience in Teaching Profession of Student , Faculty of 
Education, Mahasarakham Campus Proceedings of 9th Institute of Physical 
Education International Conference 2019, 19–21 May  2019, The Emerald Hotel, 
Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. pp.57-58. 

3. บทความวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา   3(2-2-5) 
2. การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา    3(2-2-5) 
3. การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  2(1-2-3) 
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
5. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
6. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
7. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(360) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์สอน  32 ปี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมานชัย ลีพรหมมา เลขประจ าตัวประชาชน 3-4001-01337-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ศศ.ด. มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2557 
ปริญญาโท   ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2546 
ปริญญาตรี   ค.บ.พลศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2530 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. ต ารา/หนังสือ – 
 2. งานวิจัย  
Samanchai Leipromma.  (2016).  The Effects of Sport and Recreation Learning Process  

for the Kindergarten and Primary School Proceedings of 6th Institute of Physical 
Education International Conference, 6-8 July, 2016. Town in Town Hotel, Bangkok, 
Thailand, Institute of Physical Education. pp. 293. 

Samanchai Leipromma.  (2019).  The Management of Muay Thai Gym and Develop Thai 
Boxers Become a Thai Professional Boxer in South-East. Proceedings of 9th Institute of 
Physical Education International Conference 2019, 19–21 May  2019, The Emerald Hotel, 
Bangkok, Thailand, Institute of Physical Education. pp. 45. 

3. บทความวิชาการ - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. การสัมมนาทางพลศึกษา    2(1-2-3) 
2. กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย   2(1-2-3) 
3. การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน   2(1-2-3) 

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์สอน  30 ปี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากดี  เลขประจ าตัวประชาชน  3-4403-00853-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
คุณวุฒิ 

ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2547 
ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2535 

ผลงานทางวิชาการ 
 1. ต ารา/หนังสือ – 
ค าพาง  ศรีท้าวปากดี.  (2560).  การวัดผลและการสร้างแบบทดสอบ.  มหาสารคาม: สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตมหาสารคาม. หน้า 320.  
 2. งานวิจัย  

3.บทความทางวิชาการ  - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล  2(1-2-3) 
2. กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล   2(1-2-3)  

ประสบการณ์ 
1. ประสบการณ์สอน  20 ปี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล  ผศ.สุชิลา สวัสดี   เลขประจ าตัวประชาชน  3-4499-00296-XX-X 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์อนุสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
คุณวุฒิ 

ปริญญาโท   ศษ.ม. การวัดและประเมินผล 
        การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2550 

ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ส าเร็จ พ.ศ.2541 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. ต ารา/หนังสือ – 
 2. งานวิจัย  
Suchila Sawasdee.  (2019).  The Development of Instructional Model for the Enhancement 

of Critical Thinking Skills in Language and Cultural for the teacher subject of 
three level students in Education Faculty Institute of Physical Education in 
Mahasarakham Campus. Proceedings of 9th Institute of Physical Education 
International Conference 2019, 19–21 May 2019, The Emerald Hotel, Bangkok, 
Thailand, Institute of Physical Education. pp. 56. 
3.บทความทางวิชาการ  - 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
1. การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้  2(1-2-3) 
2. ภาษาและการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

 

 


